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PRO LOGO 

Toda a gente reconhece, que o meio mais facíl, se
guro e e:fficaz para fazer do homem rude um christão 
perfeito e illust1·ado, é a instrucção religiosa; mas como 
adquiril-a, passada a infancia ou a juventude? Nem to
dos tem tempo, nem a energia de vontade necessaria pa
ra estudar a fundo a doutrina catholica. Além d'isto 
muitos imaginam que, para se inst1·uir n'ella, é mister 
meditar livros demasiado profundos e volumosos, sen
do que basta saber e entender bem um livro pequeno 
mas preciosíssimo; livro, onde a mestm das nações, a 
columna e o fundamento da verdade, que é a Igreja, re
copilou todo o ensino de Jesus Christo; li vro, que esta 
carinhosa Mài pôz nas mãos de seus filhos pa1·a lhes fa
cilitar a subl ime sciencia da salvação; e este livro im
portantíssimo é o Catecismo. 

Porém, que palavra acaba de escrever a minha pen
na? Catecismo l No seculo XIX annunciar um Catecismo! 
Pois precisamente o seculo XIX tem mais necessidade 
d'eata sciencia do que muitos outros seculos. Reconheço 
a superioridade do nosso seculo em certos adiantamentos 
materiaes; mas no meio de tanta luz, que trevas, que 
erros e que ignorancia para com tudo o que é espiritual 
e divino se tem apoderado das intelligencias! E se em 
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tempos mais afortunados os Cyrillos de Jerusa.lem, os 
Ambrosios, os Agostinhos, os Ignacios de Loyola, os 
Fra.nciscos de Sales, os Vicentes de Paulo e os Gersons 
diziam, que não se póde empregar melhor a vida e o ta
lento do que ensinando a doutrina christã aos fieis, quan
to mais deveremos dizel-o agora, que ha tanta necessida
de de instrucção? 

Graças a Deus não faltam parochos, sacerdotes e mes
tres dignissimos, que comprehendem esta verdade, e se 
dedicam com louvavel zelo ao ensino da doutrina . Porém 
vendo, quão difficil é adaptar á capacidade dos ouvintes 
as sublimes verdades e os mysterios da religião, quize
ram possuir uma collecção de comparações, de parabolas, 
e de factos historicos, com que amenisnssem e pozessem 
ao alcance das mais vulgares intelligencias a sciencia do 
Catecismo. Mas onde descobrir esta mina fecunda? Co
mo achará um mancebo recem-ordenado esse fundo de 
instrucção, essa variedade de exemplos e comparações, 
patrimonio exclusivo de talentos privilegiados e fructo de 
largos e penosos estudos? 

Comtudo encontra-se em França esta mina fecundís
sima, e é um excellente Catecismo com exemplos, composto 
pelo Abbade Amlwosio Guillois, antigo parocho de Mans, 
reimpresso oito vozes em vida do author, vertido em 
varias linguas, e recommendado por muitos bispos de dif
ferentes paizes e reinos. E foi esta mina, que explorou o 
snr. D. Miguel Pratmans, primeiro lente cathedratico de 
direito canonico e de oratoria sagrada no seminario de 
Solsona, e depois bispo de Tortosa, traduzindo em hes
panhol este compendio do grande Catecismo de Guillois; 
mas encurtando-o, ampliando-o, variando-o, segundo lhe 
pareceu mais conveniente. 

Mas por desgraça, este zeloso sacerdote, que ao des
empenho das sobreditas cadeiras e á direcção do semina
rio juntava as incessantes fadigas do pulpito e do con
fessionario, não pôde dar á traducção o grau de perfei
ção, que o assumpto r equeria. Assim tendo de se proce
der a uma segunda edição, por se haver esgotado a pri
meira, fui instado para que a corrigisse. Neguei-me por 
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muito tempo a tão penosa tarefa. Mas vendo os esforços 
desesperados, que o protestantismo faz para se propagar 
e considerando que, por mais imperfeito que fosse o meu 
trabalho, não deixaria de oppôr um dique ao erro com o 
grande numero de factos historicos tão interessantes c 
selectos, que este Catecismo encerrava, e d'alguns mais, 
que eu acrescento, resolvi-me a emprehender uma obra 
que, posto que di'fficil e desagradavel para mim, póde 
contribuir muito para que se ensinem, se aprendam, e se 
decorem facil e gostosaroente as verdades e os mysterios 
sacrosantos da religião catholica. 

Deus queira, que se cumpram os desejos do zeloso 
author, que compoz este compendio ! Deus per mitta, que 
encontrem aqui o catechista uma rica, ainda que peque
na bibliotheca, com que confirme o dogma e a moral; o 
pai de família solidas inst1·ucções, que dê a seus filhos e 
subordinados ; e a mocidade leituras não menos uteis elo 
que agradaveis, com que destrua o mau effeito, que os 
romances e outros livros perniciosos hajam produzido em 
seu coração. 

JOSÉ l'JACH . 

ADVERTENCIA 

Depois que traduzimos o grande Catecismo do Abba
de Guillois, de que está fazendo uma nova edição o snr. 
E . Chardron, veio-nos ter :i mão o Catecismo exemplifi
cado, publicado pelo dr. D. Miguel Pratmans, bispo de 
Tortosa, e reformado pelo Rev.<lo P.0 José Mach. 
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Lendo-o, conhecemos logo quão util seria verter na 
nossa língua e propagar uma obra, que, como diz o 
Rev.do P.0 J osé Mach, p6de conflribuir pam qtte se ensi
nem, se aprendam e se decorem facil e gostosamente as 
verdades e os mysterios sacrosantos da religião catholica. 

Traduzimol-a pois, e ahi a apresentamos aos fieis, 
que com a sua leitura certamente ficarão mais e mais 
consolidados no dogma e na moral. 

FRANCISCO LUIZ DE S EABRA. 
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EXPLICAÇÃO DO CATECISMO 

INTRODUCÇÃO 

P. Que é o Catecismo? 
R. O Catecismo é uma instrucção, que contém a 

substancia do Evangelho; chama-se instrucção, porque 
nos instrue, ensinando-nos as verdades, que nos cumpre 
crêr, e os deveres, que temos de praticar. Faz-se esta 
instrucção d'um modo simples e familiar afim de que, 
estando ao alcance de todos, até os mais ignorantes pos
sam aproveitar-se d'ella : aqui tudo se faz como conver
sando e entrando em minuciosas particularidades, que 
difficilmente teriam cabimento . em praticas ou sermões 
d'um estylo elevado. A lém d'istp faz-se esta instrucção 
por meio de perguntas e respostas; porque a experiencia 
mostra, que nada ha mais capaz de chamar a attenção 
dos mcnini)S e de evitar-lhes o enfado, que bem depressa 
experimentariam, se fallasse só o catechista ou o que faz 
a inRtrucção. 

É aqui, que se aprend·e a doutrina cru·istã, isto é, 
as verdades, que Jesus Christo ensinava vocalmen
te, quando vivia na terra, e que agora a Igreja catho· 
lica apostolica romana nos propõe. Pois o nosso divi-
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no Salvador não nos ensina já a verdade por si mesmo ; 
manda ensinar-no!-a pelos pastores da Igreja , e por isso 
disse aos Apostolos : «Ide e instrui todas as gen tes ; o que 
a vós ouve, a mim ouve; e o que a vós despreza, a mim 
despreza.» 

A doutrina, que se ensina no Catecismo, não só con
tém o que se deve crêr e praticar para ser agradavel a 
Deus e salvar-se, mas tambem o que se deve receber e 
e vi ta r. Pois para se sal v ar é necessario : 1. 0 crêr todas 
as verdades, que crê e ensina a santa madre Igreja ; 2.0 

guat·dar fielmente os mandamentos de Deus e da Igt·eja , 
e desempenhar com zelo os deveres proprios do estado 
de cada um ; 3 .0 receber a graça de Deus e os sacramen
tos, que nol-a communicam; e finalmente evitar o pec
eado e tudo o que a elle conduz. 

1. Facilidade de explica~· o Catecismo 

Um dos santos, que se dedicaram com mais fructo ao 
ensino do Catecismo, foi o apostolico varão S. Francisco 
Regis; os seus discursos, desprovidos de todo o ornato e 
affectação, eram simples e familiares. Escolhia uma ver
dade christã; expunha-a com clareza e precisão, morali
sava-a, insistia nas consequeucias praticas, que d'ella se 
deduziam, concluindo com vivos e ternos affectos segun
do a índole dos ouvintes e o assumpto. Fallava algumas 
vezes com tanta vehemencia, que lhe faltavam a voz e 
as forças, e esta vehemencia era acompanhada de tanta 
unção, que prégador e ouvintes derramavam abundantes 
lagrimas, confundindo os seus soluços e suspiros . Viam
se ao redor do pulpito pessoas das classes mais elevadas 
misturadas com os pobres, e até peccadores os mais en
durecidos sahiam d'ahi compungidos. Passando um cele
bre prégador por 1\iontpellier, onde S. F ran cisco Regis 
fazia a missão, quiz ouvir esse homem, de quem se con
tavam tantos prodígios. Mas qual foi o seu espanto ao 
vêr, que simples catecheses excitavam tão vivo enthu
siasmo, e o.bravam tantas conversões, em quanto que ser
mões feitos com o maior esmero apenas attrahiam alguns 
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ouvintes, e não produziam senão uma esteríl admiração I 
Isto provém de que a palavra divina, para obrar os seus 
maravilhosos effeitos, não requer mais do que uma pro
funda convicção n'aquelle, que a annuncia, e boa vonta
de no que a ouve . 

Vida de S. Francisco R e.gis. 

2. Utilidade elo Catecismo 

Quando o snr. de Cheverus era bispo de Montalvão, 
em França, quiz fazer elle mesmo na cathedral cada do
mingo a pratica á missa pamchial, e sem prevenir o seu 
auditorio, começou a explicar o Catecismo. Mas fêl-o com 
tanta graça e eloquencia, que todas as classes da socie
dade folgavam de o ouvir; sabios e ignorantes, protes
tantes e catholicos, todos se apinhavam em redor do pul
pito. T endo-se apoderado dos animos de seus ouvintes, 
r evelou-lhes um dia o segredo. aSe eu logo no principio, 
disse elle, vos houvesse annunciado o Catecismo para ca
da domingo, receio que vos tivesseis desprezado de as
sistir a elle, pensando que iste interessa unicamen te a 
meninos. Comtudo ha seis mezes, que não faço outra cou
sa, e estas instrucções t em-vos sido proveitosas.» É que 
na realidade o Catecismo interessa tanto aos velhos como 
aos moços, aos sabios como aos ignorantes. Todos acham 
n'elle que aprender, admirar e meditar, e só uma absur
da prevenção é capaz de afastar do Cateeismo. O bispo 
continuou ensinando-o, e todos continuaram a vir ouvil-o 
com a mesma exactidão, o mesmo fervor . 

Vida do cardeal de Cheverus, por HAMON. 

3. Necessiclade do Catecismo 

Em uma communidade religiosa, onde em differentes 
épocas do anuo se fazia missão aos seculares, eram-lhes 
distribuídos livros de devoção para os ajudar a praticar 
bem os santos exercícios ; e entre esses livros ia inclui
do sempre um Catecismo. Um famoso advogado, que ti
nha vindo á missão, vendo que o superior lhe apresenta-

-~ 

http://www.obrascatolicas.com



12 

va um Catecismo, admirou-se muito e disse rindo-se : 
«Como! um Catecismo! Quer pôr-me ao abecedario? Na 
idade de seis annos, já eu o sabia todo de cór. »-Veja
mos, pois, r eplicou o superior, se o sabe.» Fez varias per
guntas ao ad>ogado, que ficou embaraçado e proferiu pro
posições contra a fó. «Saiba, lhe disse então o superior, 
que entre as pessoas do mundo, e ainda entre as mais 
versadas nas sciencias humanas, poucas ha, que tenham 
sufficientes conhecimentos em materias de religião. Quer 
uma prova d'isto? Eil-a : A maior parte das que se met
tem a escrever sobre religião, inserem nas suas obras 
proposições inexactas e subversivas, sem o saber. Nada 
diriam contra a fé, se soubessem o Catecismo. E ste livri
nho é um compendio adruiravel de theologia. Todo o 
christão deveria possuir um; e até os meninos, que o tem 
estudado bom, deveriam tornar a lêl-o de vez em quan
do, para não se esquecerem do que elle contém. :o 

Scierwia do catechista . 

4. Castigo d'urn menino, que desp1·ezava o Catecismo 

Dous missionarios, que se achavam em uma povoa
ção occupados nos exercícios de seu ministerio , convida
ram no dia da Ascensão muitos meninos, que se estavam 
divertindo na praça, a it· ao Catecismo; todos obedece
ram á excepçâo d'um, que ficou escarnecendo dos outros, 
e mettend0 a riuiculo a sua piedade e o seu zelo pela 
instrucção religiosa. Poucos instantes depois, tendo-se le
vantado uma violenta tempestade acompanhada de r elam
gos e espantosos trovões, cahiu um raio sobre o infeliz e 
orna ou. 

O bom anjo da infancia. 
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PRIMEIRA PARTE 

HISTORIA E DOGMAS DA RELIGIÃO 

CAPITULO I 

DA EXIS'l'ENCIA DE DEUS 

P. Existe Deus? 
R. Entre infinitas provas, que estabelecem e demons

tram a existencia de Deus, escolho tres principaes, que 
fallam á intelligencia de todos : 1." a ordem magnífica e 
constante, que reina nas differentes partes do universo; 
2.a o sentimento arraigado no coração de todos os ho
mens; 3.a as insoluveis difficuldades, que offerece o sys
tema dos atheus. 

1.0 A existencia de Deus provada pela 01·dem magní
fica e constante, que 1·eina nas dijfe1·entes pa1·tes do uni
ve?·so. 

Erguei ·os olhos ao céo. Que grandioso espectaculo se 
apresenta á nossa vista! Quem estendeu esse magnífico 
pavilhão dos céos? Quem collocou no firmamento esses . 
luzeiros, que resplandecem durante a noite? Quem orde
nou ao sol, que recomeçasse o seu curso caua dia? Quem, 
senão um Sêr omnipotente e infinito? 
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Dirigi agora a vossa vista para a terra : :ts estações 
seguem-se umas ás outras; a traz da noite vem o dia ; ás 
flôres succedem-se os fructos; em toda a parte r~ina or
dem, concerto e previsão. Quem póde conservar "esta ad
miravel harmonia senão um Sêr infinitamente bom e in
telligente? Á vista do bello espectaculo da natureza, 
quem não exclamará extasiado com o propheta : aOs 
céos narram a gloria de Deus e o firmamento publica as 
obras de suas mãos?, 

2.0 A existencia de Deus pr·ovacla pelo sentimento 
m·raigado no coração de todos os homens . 

O sentimento da existencía de Deus está gravado com 
caracteres indeleveis no coração de todos os homens. 
Nem todos tem a mesma idéa da Divindade ; mas abri os 
annaes das nações, e vereis que todos os povos antigos e 
modernos, barbaros e civilisados r econheceram sempre e 
reconhecem a existencia d'um Sê1· supremo. D 'onde pó
de provir esta persuasão geral do genero humano em io
dos os tempos senão d'uma luz sobrenatural, que Deus, 
quando nos creou, infundiu na nossa alma? 

3.0 A existencia de D eus pr·ovada pelas difficuldades 
insoluveis, que o.ffe1·ece o systema dos atheus. 

Se, segundo o atheu, não ha Deus, quem creou o 
mundo? Uns respondem, que a natur·eza ; outros, que o 
acaso ou a necessidade. 

Dizer, que a natur·eza creou o universo, é proferir 
uma palavra sem sentido, a menos que por natureza se 
entenda uma causa cheia de sabedoria e de intelligencia 
infinita, e então é o mesmo Deus. 

Se o mundo é obra da necessidade ou do acaso, como 
é que em todas as partes se descobre tanta ordem, sabe
doria e intelligencia? 

Os que sustentam, diz 1\'Iontesquieu, que uma cega 
fatalidade produziu os effeitos, que vemos no mundo, 
proferem um absurdo inqualificavel; pois, que maior ab
surdo se póde imaginar que o de sustentar, que uma ce
ga fatalidade produzisse sêres intelligentes? (Espir·ito das 
leis). 

Eu estarei sempre persuadido, diz Voltaire, que as-
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sim como um relogio prova que houve um relojoeiro, que 
o fez, assim tambem o universo prova. necessariamente a 
existeneia de Deus. 

5. A ilha dese1·ta 

Basta abrir os olhos, diz Fénélon, e ter o coração 
despreoccupado, para reconhecer desde logo o poder e a 
sabedoria, que brilham na obra do Creador. Se algum 
espírito forte contestar esta verdade, não disputarei com 
elle; só lhe rogarei, que supponha que, em resultado 
d'um naufragio, é arremessado a uma ilha deserta; entra 
alli em uma casa de excellente arcbitectura, guarnecida 
de magníficos moveis ; encontra n'ella quadros maravi
lhosos; uma sala sumptuosa, com numerosos livros de to
da a classe collocados com a melhor ordem; porém não 
descobt·e homem algum em toda a ilha; pergunto: pode
rá persuadir-se jámais, que o acaso, sem nenhuma indus
tria humana, produziu o que alli admira? Por mais es
forços que faça para isso, chegará já.~is a convencer-se 
de que o conjunto d'aquellas pedras sobrepostas com tan
ta symetria; que aquelles moveis obrados com tanta ar
te; que aquelles quadros, que tão bem imitam a nature
za; aquelles livros, que expõem com tanta exactidão as 
sciencias mais profundas, sejam combinações puramente 
fortuitas? Poderá um espírito fol'te inventar subtilezas 
para sustentar em thcoria um paradoxo tão absurdo; 
mas na pratica ser-lhe-ha impossível conceber duvida al
guma séria de que aquella casa suppõe e revela a exis
tencia d'um artífice. E se ousasse duvidar d'isso, des
mentil-o-hia a sua propria consciencia. Ora, póde duvi
dar-se, que a gmnde obt·a do universo suppõe infinita
mente mais arte e habilidade do que a casa, de que fal
lamos? Pois eis-aqui a Divindade, que todo o homem sen
sato e reflexivo, livre de orgulho e de paixão, não póde 
deixar de reconhecer. Para elle ba menos necessidade de 
raciocinar do que de temer o raciocínio. Porque, para de
duzir a existencia de Deus, á vista do universo, não tem 
mais necessidade de rueclitar do que a tem para suppôr 
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um relojoeiro á. vista d'um relogio, ou para dizer, que 
houve um architecto, quando contempla um magnífico 
palacio. 

FtNf:LON, Da e:d.~tencia rle D c11s. 

o. A palha 

A rainha de Singa, poderosa princeza, que governa
va um extenso reino da Africa, conservou-se muito tem
po dedicada ao culto de suas fal sas divindades e ás pra
ticas da mais odiosa superstição; mas abrindo a final os 
olhos á verdadeira luz, abraçou generosamente a reli
gião catholica. Eis-aqui o meio, que empregou o padre 
Antonio Laudati de Gaeta, para mover o coração d'esta 
princeza. Depois de mil instaucias inuteis, um dia em 
que estava fallando com ella, disse-lhe: «Ao contemplar 
estes valles tão ferteis e formosos, regados por tão cres
cido numero de arroios, e resguardados dos ventos por 
collinas tão altas e aprazíveis, permitta-me, que l he per
gunte, quem é o author de tantas maravilhas? Quem fez 
tão fecunda esta terra? Quem dá. aos fructos o cxquisi
to gosto, que tem? - É obra de meus antepassados, res
pondeu a rainha. -- Mas, replicou o missionario, não go
za vossa magestade do mesmo poder que os seus an
tepassados?-Sem duvida, disse ella; e o meu poder é 
ainda superior ao d'elles, pois sou senhora absoluta do 
reino de Matamba.»- O padre, tomando então uma pa
lha, que casualm•mte havia no chão, disse á rainha : 
«N'esse caso, mande vossa magestade a esta palha, que 
se sustente no ar. 1• Voltou a rainha a cabeça, como quem 
ouve com desdem a proposta; porém o missionario reno
vou o seu pedido, pondo-lhe na mão a palha, que a prin
ceza deixou cahir no mesmo instante. Elle deu mostras 
de querer apanhal .. a; mas ella foi mais prompta que elle 
em tomal·a. «A ra.zão, disse elle, de ter cahido esta pa
lha, não é porque vossa magestade o mandasse; mas tal
vez se sustenha no ar, se vossa magestade o l)rdenar. » 
Consentiu por fim a rainha em fazer a experiencia e, 
t endo cabido a palha, como se suppõe, o missionario 
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disse : «Aprenda vossa magestacle, que os seus antepas
sados não foram mais capazes de crear estas formosas 
collinas e estes arroios do que é vossa magestade de 
mandar, que esta palha se sustenha no ai'. >> -A prince
za conhecenrlo a exactidão d'esta.s palavras, fez sérias 
reRexões, que lhe esclareceram o espirito. Renunciou aos 
idolos; fez-se instruir nas verdades do Christianismo, e 
recebeu o baptismo. 

Tliesouro dos negros. 

7. As canôas 

Refere o padre Montrousier, missionario de Melene
sia, que um dos seus companheiros encontrou um dia 
um rapaz de oito a dez annos que, repetindo o que ti
nha aprencl ido no Catecismo, explicava a seus paes as 
obras da CI'eação. «Deus, lhes dizia elle, é quem fez o 
sol; Deus é quem c1·eou a terra, o mar, os peixes, etc.>>; 
e na sua enumeração incluiu as canôas. «Olha, não te 
enganes, dis:~e o padre ; D eus não fez as canôas, pois 
são obra dos homens. »- A objecção embaraçava-o; 
mas respondeu logo com at· alegre e triumphante: «Sim; 
porém Deus c1·eou as a rvores, e com as arvores os ho
mens formam as canôas .» 

Propagação da f é, t. xvn. 

8. Qttão pouco se conltece a Detts 

Em uma das praticas, que o padre Rausan, superior 
dos missionarios de F rança, fazia em S. E stevão do 
Monte no mez de outubro do anno de 1821, afim de dis
sipar a profunda ignorancia d 'um grande numero de pa
risienses sobre as vet·dades fundamentaes da religião, re
feriu o seguinte facto: a Havia, disse elle, muitos annos, 
que eu exercia o meu ministerio, quando me deram a 
noticia de que uma noviça, depois de ter passado vinte 
e quatro mezes no convento, tmtava de sahir para vol
tar para o mundo. Quiz vêr se podia fortificai-a no 
amor da religião e na pratica da virtu:le ; chamei-a pois 

CATECISMO. 2 
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ao locutorio. Em quanto lhe dava saudaveis conselhos 
com toda a caridade, a noviça. escutava-me com atten
ção, e de quando em quando, opprimida de dôr, dizia
me: Padtre, terá Deus compaixão de mim~ A principio, 
sem reparar n'essa. exclamação, eu continuava as mi
nhas reflexões; mas venci o, que sempre me interrompia 
eom as mesmas palavras, te1·á Deus compaixão de mim, 
suspeitei que a pobre infeliz lhes dava um sentido, que 
eu não com prehendia.-E quem du vítla, disse eu, que 
Deus terá. compab:ão de ti? Q,ue maior prova queres tu 
de sua misericordia p!l.ra comtigo do que haver-te trazi
do a este santo retiro?- Ab, padre! me disse e lia, der
ramando copiosas lagrimas, antes que eu entrasse n'esta 
casa, ignoraua, que Deus existisse.- Como! nunca ti
nhas pensado, que havia no céo um Sêr supremo, crea
dor de tudo o que existe? - Não, padre, nunca tinha ou
vido fallar d'elle. -Pois, quando entravas n'uma igre
ja, não elevavas o teu pensamento a Deus?- Raras ve
zes entrava em alguma igreja., e se lá. entrava, nenhu
ma reflexão piedosa fazia. -Quando vias, que levavam 
a entenar alguem, não consideravas na morte e na vi
da futura?- Não, padre.- Visto isso, fazias o bem ou 
o mal com igual indifferença. -Retinha-me a vergonha. 
e o temor de castigo. -A estas palavras, as suas lagri
mas augmeotaram, e prometteu-me, que nunca esquece
ria os seus deveres e os conselhos, · que tinha recebido 
n'aquella casa religiosa : exbortei-a a Í!lso com toda a. 
ternura e fervor, que podia inspirar-me uma confissão 
chP.ia de tanta candura.,, Concluída a nanaçlto, o mis
sionario exclamou: «Meus irmãos, não julgueis, que fui. 
em algum paiz remoto e barbaro, ou em uma misera.vel 
aldêa, que se acb.ou esta ignorancia do nome de Deus; 
não; foi em Paris, no seio d'esta capital, que se gloria 
de ser o centro das luzes. D 

BILLFlOOcQ, Da ,·cligião cl!l'istã . 

9. O atheu confundido 

Um dia apreser.tou-se ao padre Houdin, piedoso jesui-
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ta, certo ímpio, homem ligeiro tanto nas suas palavras 
como em toda a sua pessoa. «Padre, lhe disse o estou
vado, aqui tem um atheu.- Onde está?- Não me vê? 
sou eu.» O jesuíta recúa espantado, e tomando uma lu
neta, que acha á mão, examina o insensato dos pés até 
á cabe.ça. - Que faz, padre?- Contemplo esse estranho 
animal, que chamam atheu, porque eu não conhecia ne
nhum.» Ouvindo estas palavras de desprezo, o ímpio 
desappareceu immediatamente afim de occultar a sua ver
gonha e de subtrahir-se á luz. 

10. Um sace1·dote e uma inc1·edula 

Nas frequentes viagens, que fazia Boyer, sabio e pie
doso director da sociedade de S. Sulpicio, para dar exer
cícios espirituaes aos ecclesiasticos, costumava entreter
se com alguma leitura, que o enlevava, e parecia tornar
se indifferente a tudo o que se passava ao pé d'elle. Um 
dia quiz uma senhora fazel-o sahir de suas meditações, 
e clirigindo-lhe a palavra, disse-lhe: a Sabe, senhor pa
dre capollão, que eu sou incredula, e que nada creio em 
materia de religião?- Comtudo, a senhora de certo cre
rá na existencia de Deus, replicou o padre Boyer. -
Em quanto á existencia de D eus, concedo; mas se exis
te, não lhe importa o que se passa no mundo.- Crê, 
senhora, na immortalidade da alma?- Sim; mas não que 
haja inferno. - Admi tte, senhora, uma revelação? -Oh! 
não; a revelação, e quanto se diz d'ella, não é senão 
uma fabula. -Examinou as provas da revelação?- Não 
muito, padre capellão. -Leu alguma das obras de Ber
gier, do cardeal de Luzerna, de Frayssinous? - Não, se
nhor.- Conhece os escriptos de Bossuet ou de Fénélon, 
os sermões de :M:assillon ou de Bourdaloue?- Tambem 
não, senhor.- Pois, senhora, r eplicou o sacerdote, se 
nada d'isto conhece, diga, que é nescia e ignorante, e não 
que é incredula.» 

Noticia sobre o R. Padre Boyer. 
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11 . Que idéa fo1'1nava Voltai1·e dos atheus 

Um dia, que d'Alembert e Condorcet jantavam em ca
sa de Voltaire, começaram a falla r com elogio do atheis
mo; mas Volta ire interrompeu-os de repente . «Esperai, 
disse elle, que mande retirar os criados ; pois não que
ro ser degolado esta noite. » 

Anecdotas christãs. 

12. Que conceito se der;e jO?·mar dos atlums 

O marquez d.'At·gens, depois de ter mostrado em 
muita3 obras, a mais cynica impiedade, voltou aos prin
cípios religiosos alguns annos antes de sua morte, acon
tecida em 1771, e publicou sob o titulo de C1·itica do 
seculo, uma adm=.ravel carta, da qual copiamos o fm
gmento seguinte: aPóde dar-se maior loucura que crêr, 
que o estabelecimento e a conservação da ordem mais 
perfeita sejam effeitos do acaso? . . • Haverá alguem que, 
vendo um navio seguir o seu rumo exacta e perfeita
mente no meio dos mares, não admire os conhecimentos 
dos que conduzem através das ondas aquella enorme mo
le? Se alguem se' atrevesse a dizer, que um navio sahe 
do porto toJos os annoa, vai ás I ndias, e volta ao por
to com regul<uidade n'um tempo determinado, sem pilo
to, nem homem a lgum intelligente, que o conduza, não 
passaria por um louco digno de ser encerrado ? Com tudo 
ha no mundo homens, que pretendem, que as maravilhas, 
que nos apresenta. o uni verso, são effeitos do acaso; que 
o curso regular dos astro:> e a mudança das estações não 
são mais do que casualidades ; de maneira que, segundo 
elles, a r egra m:lis estavel e perfeita é u ma pura con
sequencia da desl)rdem. A lei civil condemnou alguns 
atheus á pena de mor te ; mas mais justo e natural pare
cia castigai-os como loucos ; pois ha crimes, cuja repres
são merece mais desprezo que castigo e, a meu vêr, é 
demasiada honra para um atheu fazel-o morrer como pes
soa perigosa por suas opiniões. T ão insensatas são as 
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suas asserções, que não merecem outro castigo que ore
servado á loucura .» 

Biographia dos crentes celebres, t. I. 

13. Utilidade da p1·esença de Deus 

Santa Catharina de Sena, vendo que seus paes não 
lhe davam occasião de se retirar ao seu aposento para. 
se recolher com Deus em devotas orações, formou no seu 
coração um oratorio, onde até no meio das obras ma
nuaes sabia entreter -se com Deus em amorosos collo
quios ; de maneira que nem as perseguições dos criados, 
nem as ciladas , que os demonios por esse meio lhe ar
mavam, lhe poderam causar damno algum espiritual, 
antes serviram de grande adiantamento ao sea espírito, 
porque se a pl'incipio sabia alguma vez do apose11to pa
ra cuidar das cousas domesticas, agora nunca sabia d'es
ta nova cella, que havia construido no seu coração, e 
dentro da qual estava sempre com o seu Deus em dôce 
r ecolhimento. E foi tanto o proveito, que tirou d'este 
santo retiro, que costumava exbortar depois o beato Ray
mundo, seu confessor (como elle mesmo refere em sua 
vida), a que formasse tam bem no seu coração um ora to
rio semelhante, onde, no meio de seus ncgocios, se r eti
rasse para conversar com D eus. 

Vida de Santa Catharina. 

14. Felicidade do que soffre tudo po1· amo1· ele Deus 

Um fidalgo, andando á caça na companhia de alguns 
de seus amigos, separou-se d'elles, para ir 110 encalço de 
um animal, e chegou até um bosque muito r emoto. Que
rendo passar ávante, ouviu a voz d'um homem, que can
tava muito agradavelmente. Admirado de ouvir uma voz 
tão harmoniosa em lugar tão retirado, e r eflectindo que 
não podia ser de nenhum de seus companheiros, nem de 
nenhum habitante do paiz, teve a curiosidade de exami
nar o que seria; e atravessando o bosque até ao lugar, 
d'onde vinha a. voz, encontrou um homem com o corpo 
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tão cheio de lepra, que as suas carnes cahiam a pedaços, 
consumidas pela podridão. HotToJ·isou-o este espectacu
lo ; . mas violentando-se, chegou-se ao leproso, saudou-o 
com palavras atto3 nciosas, e perguntando-lhe, tiO era elle 
o que cantava, e d'onde podia vir-lhe uma voz tão agra
davel, o leproso r espondeu, que com effeito era elle e 
que aquella era a. sua voz natu1·al. «Mas, como póde ale
grar-se, disse o fidalgo, no miseravel estado, em que se 
acha?- Entre Deus e eu, r espondeu o leproso, não ha 
outra separação que este muro de barro, que é o meu 
-corpo: quando estiver destruido, e este embaraço o dei
xar, então it·ei gozar livremente a presença do meu Sal
vador ; e como vejo, que este muro se vai arruinando 
cada dia, o ex cesao da alegria, que isto me causa, leva
me a cantar, não esperando senão a hora, em que intei
ramente demolido aquelle, e separada a alma de meu cor
po, possa ir gozar do meu Deus, que é a fonte viva e o 
manancial inesgotaxel de toda a felicidade.» 

Ftorilegio de Henrique o G1·ande, t. IV. 

CAPITULO II 

DOS ATTRIBUTOS DE DEUS 

P . Quem é Deus? 
R. Moysés, fiel interprete da Divindade, deu aos ju

deus uma grande idéa de Deus. Com effeito elle pergun
tou ao Senhor, que o enviava, qual era o seu nome, o 
nome proprio e incommunicavel, o nome mais caracte
rístico, que indicasse ao povo toda a sua grandeza e ma
gestade ; a r esposta foi verdadeiramente divina :· Eu sou 
o que sou, disse o Senhor, Ego Sltm qui sum; as creat u
ras tem mais do nada que do verdadeiro sêr; porque, li
mitadas por sua na tureza, sempre t em alguma cousa de 
sua origem. Eu sou o que sol~, quer dizer, eu ex isto ne
cessariamente, n ão posso deixar de existir, possuo a pie-
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nitude do ser, e tudo o que existe não tem sêr senão por 
mim: Ego sum qui sum : só Deus o póde dizer. 

15. Deus é incomp1·elumsivel 

Apresentaram-se alguns homens a um philosopho da 
antiguidade, e disseram-lhe: «Enviam-nos para que nos 
declareis, o que é Deus.-N'isso pensarei, respondeu o 
philosopho; voltem dentro de oito dias. n Passados estes, 
voltaram os mesmos commissionados. ~Voltem, lhes dis
se elle, d'aqui a outros oito dias.» Oito dias depois, re
ceberam a mesma resposta. Cançados a final de ouvir 
sempre o mesmo da bocca d'um philosopho, perguntaram
lhe até quando lhes diria, que voltassem dentro de oito 
dias; ao que elle respondeu: a Darei a mesma resposta 
quantas vezes me fizerem essa pergunta; pois sei per· 
feitam ente, que ha Deus, mas não posso, nem poderei 
jámais dizer o que Elle é. » 

Nova explic. do Catecismo . 

16. D eus tudo vê 

L emos no Antigo Testamento, que a casta Suzana 
foi solicitada ao crime por dous velhos impudicos . Hor
rorisada de tal proposta, e levantando os olhos ao céo, 
disse-lhes : «Qualquer partido, que tome, estou perdi
~a. Se cêdo á vossa vil paixão, não escaparei á mão de 
Deus, que me vê; elle é meu j uiz, e me obrigará a dar 
conta de tão infame acção; e se não annuo ao vosso de
sejo, não escaparei ao vosso resentimento, e vejo, me 
fareis matar; mas eu temo a Deus, e antes quero mor
rer nos tormentos do que offendel-o e cahir nas mãos de 
sua justiça.»- Ella esteve a ponto de ser morta, em 
consequencia das calumnias, que semearam contra ella 
esses dous infames velhos; mas Deus soube defender a 
innocencia de sua serva, e aquellas duas depravadas 
creatura!! soft'reram o êastigo, que iam infligir á que não 
tinham podido seduzir. 
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17. Só Deus é omnipotente 

Estavam dous aduladores exaltando o poder de Ca
nuto, rei de Inglaterra. Que faz o sabio príncipe? Sen
ta-se á borda do mar no momento do seu refluxo; man
da ás ondas, que o respeitem; e não sendo obdedflcido: 
« Vêdes, diz elle aos seus cortezãos, qual é o meu po
der ?» 

?ú&nAUL T 1 Ensino da religiiio, t . 1. 

18. Nada se occulta a Deus 

Quando S. Ephraim vivia na cidade de Edessa, foi 
um dia sol icitado por uma mulher, que costumava ar
mar ciladas á honestidade. O santo, dissimulando o hor
rOI·, que lhe caunava tão infame proceder, respondeu, 
que annuiria nos seus desejos, com tanto que ella fosse 
ao lugar, que lhe indicasse. E respondendo a mulher, que 
estava prompta a ir onde elle quizesse : «Pois bem, dis
se o servo de Deus, vamos ao centro da cidade, e com
mettamos o peccado onde houver maior concurso de gen
te. » Admirada aq ella mulher de semelhante proposta, 
oppoz, que era muita impudencia commetter taes exces
sos na presença do povo. Abrazado então em um santo 
ardor, e levantando a voz: «Não seria, disse elle, muito 
maior impudencia commettel-os na presença d'um Deus 
de infiuita roagesiade, que se acha em toda a parte, e 
que tudo está vendo?» Ferida no coração com estas pa
lavras, como com uma aguda setta, a infeliz peccaclora 
baixa os olhos e eomeça a chorar. Confusa e contrita, 
prostra-se Lego aof! pés do santo, pedindc-lhe perdão de 
sua temerirlade, e rogando-lhe, que a ponha no caminho 
dn. salvação, de que tan to se havia afastado até entíto. 
Cheio de contentamento por ter ganho a que o queria. 
perder, S. Ephraim cond uziu-a a uma communidacle de 
r elig iosas, onde esteve chorando os erros passados todo 
o resto de sua vida. 

Vida de S . Ephraim. 
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19. Dotts i1·mãos, A ugttsto e Sophia 

Um dia, na ausencia ele seus paes, disse Augusto a 
sua irmã Sophia: a É bem, que hoje nos regalemos com 
algumas golodices. Que poderemos temer? Não somos os 
donos da casa?- Convenho n'isso, com tanto que nin
guem nos possa vêt·, -A tua reflexão é prudente : en
tremos na despensa, e alli nos regalaremos com toda a 
segurança. - Que dizes, Augusto? Não poderia vêr-nos 
o homem, que está cortando lenha na rua?- Pois bem, 
vamos para a cozinha . - E a mulher, que trabalha de
fronte da .janella, replicou Sophia, não poderá vêr-nos e 
ouvir-nos facilmente? - Então desçamos á adega, onde 
estaremos protegidos pelas trevas . - Ai! Augusto; quan
to lamento o teu erro! Não está Deus presente em toda 
a parte? Não penetra a sua vista através das mais gros
sas paredes? Não nos descobriria até nas mesmas entra
nhas da terra?» Envergonhado, Augusto baixou os olhos, 
e agradecendo a Sophia as observações, que acabava de 
lhe fazer , disse-lhe: «Tens razão; nada póde occultar-se 
a Deua; em vão buscariam os as mais espessas trevas 
para fazer o mal; vêr-nos-hia, e saberia castigar-nos um 
dia.» 

Schmit . 

20. S . Thomaz d' Aquino 

Estando S. Thomaz d' Aquino quasi a expirar, e pe
dindo-lhe um dos frades do seu convento, qnc lhe désse 
uma regra certa de pt·oceder : «Todo aquelle, disse o 
santo, que andar sempre na presença de Deus, estará 
sempre preparado para lhe dar conta de suas acções, e 
nuncs perderá o seu amor, não consentindo no peccado.» 
Instrucç}to solida e simples, mas desgraçadamente pou
co praticada. 

Vida de S . Thomaz d'Aquino . 
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21. Deus gove1'na o unive1·so 

Por mais affiicções, que me sobrevenham, dizia Da
vid, nem seque1· me occorre ao pensamento queixar-me 
de Deus; não tenho língua senão para bemdizel-o e can
tar os seus louvores, sabendo, que tudo procede d'elle, 
como fonte de todo o bem. Se me vejo perseguido por 
Saul, é porque Deus o que1·. Se me vejo expulso do pa
la.cio e da capital por meu proprio filho Absalão, é por 
que Deus assim o quiz ou pe1·mittiu . 

:Nova. explic. do Catecismo. 

Providencia de Deus 

22. O pad1·e Beau1·ega1·d e o pobl'e wt ista 

Acabava o padre Beauregard de prégar em uma das 
igrejas de Paris o seu bello sermão sobre a Providencia, 
que, como tantos outros, haviam att1·ahido uma conside
ra.vel multidão de ouvintes. Entrando em casa, apresen
ta-se- lhe um desconhecido, e pede pa1·a lhe fallar um mo
mento. 4Com muito gosto, disse o veneravel préga.dor, 
sente-se.- Padre, venho do sermão; v. s.a faltou mui
to bem, não podia fazel-o melhor; ponderou os benefi
cios da Providencia; mas eu não creio n'ella, pois não a 
ha para mim. - Como l que acaba de dize1·, senhor? 
-Sim, não ha Providencia para mim. E scute, seja o 
juiz: eu sou mnrceneiro, e tenho de manter minha mu
lher e tres filhos ; somos pessoas honradas, que vivemos 
do nosso trabalho, e nunca fizemos mal a ni nguem. In
forme-se v . s." a respeito da minha conducta, e toda a 
gente lhe dirá, que sou um homem honrado, ganho o 
meu sustento e o de minha familia com o suor de meu 
rosto, não frequento tabernas, nem. sou jogador; vivo 
em boa intelligencia com a minha mulher; não contráio 
dividas, que não satisfaça fielmente. - Tudo isso creio, 
meu filho, respondeu o respeitavel sacerdote, a quem com
movia a effusão d'esta linguagem; mas onde vai parar, 

http://www.obrascatolicas.com



27 

e que tem que vêr estes pormenores tão proprios para in
teressar em seu fa'l""or, com a sua incredulidade a respei
to da divina Providencia?- Aonde vou parar, e que 
tem isto de comm um ? Eil-o : v. s." tem aqui um ho
mem, que está a ponto de se deitar ao rio. - Ó céos I 
exclamou o padre Beauregard, j ustamente assustado de 
tal r esolução . Deus o preserve de semelhan te crime I vai 
n'isso não só a sua vida, mas tambem a sua alma . Ah! 
como formou um projecto tão abominavel?- Com a 
fallencia d'um devedor, soffl'i uma perda consideravel, 
que me arruína . T enho obrigações, que devo satisfazer 
no dia trinta d'este mez ; e não poderei pagar. Será a 
primeira vez, que não terei honrado a minha firma. Não 
posso supportar a idéa d'esta desgraça ; bati em vão a 
varias portas, e não tendo obtido nada, porque os meus 
parentes e amigos não são mais ricos do que eu, vou sui
cidar-me.- Porém, meu amigo, e a sua mulher, e os 
seus filhos, que tanto ama, e que tem tanta necessidade 
de si, que será d'elles, abandonando-os sem remed io ?» 
A esta reflexão, as lagrimas r ebentam dos olhos dopo
bre artista. «Que quer, padre? eu não posso viver eles
honrado: seria o opprobrio de minha família, e não 
existindo eu, talvez alguem se compadeça d'ella. -1\Ias, 
como é que, estando preoccupado com um pensamen to 
tão terrível, assistiu ao sermão? - Padre, assisti a el le 
por casualidade ; passava perto da igreja, e vi entrar 
tanta gente, que por cuJ·iosidade, talvez machina.lmente, 
entrei como os outros. Perguntando o que aquillo era, 
disseram-me, que um celebre prégador, ia subir ao pul
pito ; fiquei, e ouvi v. s .a até ao fim. Tudo o que disse, 
era muito bello; mas applicando-o a mim, não posso 
r esolver-me a adm ittir a Providencia.-Que I estando 
tão desesperado, entrou na Igreja, ouviu -me, acha-se 
aqui confessando-me as suas penas, e não reconhece, que 
tudo isto é obra da Providencia?» Admirad o d'esta. ob
servação, e guardando um momento de silencio : «É ver
dade, padre, disse elle ; ha aqui alguma cousa notavel! 
Mas isto não pagará as miqhas dividas no dia trinta do 
corrente.» A conversação havia commovido o coração do 
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padre Beauregard: tudo indicava, que era um homem 
honrado e sem grandes conhecimentos, mas que merecia. 
um vivo interesse, e requeria um prompto soccot-ro. Jul
gou inutil informar-se a respeito d'elle; a sua linguagem, 
e as suas maneiras attestavam a verdade. T omou de 
prompto o seu pat·tido. ccEscute, lhe disse elle: eu creio, 
que é um homem honrado, desgraçado sem ser por sua. 
culpa, e que não quer enganar-me. De quanto necessita. 
para pagar as dividas? Eu não sou rico, mas t alvez 
possa contribuir para pagar a quantia.- Ah! padre, 
que bondade! com menos de cem libras estou salvo.» O 
padre B eauregard levanta-se, e tirando tla secretária 
uma quantia, disse ao artista: ~ hleu amigo, aqui tem cem 
li bras. Não me seria possível dar-lh'a.s de meu proprio 
bolso ; mas ha. poucos dias, assistiu ao meu sermão so
bre a esmola a princeza de*** (que elle lhe nomeou) e 
entregon-m'as, authorisando-me a fazer d'ellas, para alli
vio do infortunio, o uso, que eu julgasse mais convenien
te. Esta somma teria enxu15a.do as lagrimas de algumas 
famílias, por quem a repartisse ; mas, meu filho, a sua 
presença n'esta casa e a sua critica sitnação é um raio 
de luz, que me revela os desígnios da Providencia para 
comsigo. Tome pois estas cem libras; pague as suas di
vi.las a trinta do corrente, e creia, que ha uma Provi
dencia. » -O pobre artista, ouvindo isto, cahiu de joe
lhos diante do padre Beauregard, derramando abundan
tes lagrimas, sem pode1· pronunciar palavra, tão grande 
e1·a o seu espanto e reconhecimento, e levantando os 
olhos ao céo, a quem dava graças do intimo de sua al
ma, recebe a quantia das mãos do bom sacerdote, bei
ja-as, aperta-as affectuosamente, e desappare. 

BILLF.cocq, Da ?'eligiào cltl'ietã . 

23. Ristoria de José 

José, filho de Jacob e de Rachei, nasceu em Haran, 
cidade da l\Iesopotamia, cento e setenta e quatro annos 
antes do nascimento ele Jesus Christo, e foi muito par
ticularmente amado de seu pai. Mas tendo isto excita-
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do P. inveja de seus irmãos contra elle, querendo estes 
matal-o, lançaram-o n'uma cisterna, que estava sem 
agua, para qt<e perecesse de fome. Acontecendo porém 
passar entào por alli uns mercadores israeli tas, quo se 
dirigiam ao Egypto, tiraram-o da cisterna, e venderam
lh'o ; fazendo depois crêr a Jacob, que uma fera o havia 
devorado. José, vendido em seguida a Putiphar, capitão 
das guardas de Pharaó, tinha já obtido a confiança de 
seu senhor, quando a infame esposa d'este, irritada contra 
elle por se ter negado a sa tisfazer a sua paixão criminosa, 
o accusou de haver querido attentar contm a sua virtude, 
e conseguiu, que o mettessem em uma prisão. Não de
correu porém muito tempo sem que José alli se fizesse 
venerar pela facilidade, com que explicava os sonhos; e 
tendo-se espalhado rapidamente a sua reputação, Pharaó 
chamou-o para que lhe decifrasse uns sonhos, que o ti
nham affi.igido. José explicou, que os sonhos expressavam 
sete annos de abundancia, seguidos d'outros sete de gran
de fome e penuria. T endo-se realisado tudo, e espalha
do a fome pela J udêa, Jacob mandou seus filhos ao Egy
pto, para comprarem subsistencias. José reconheceu-os 
logo, e fingindo, que os tomava por espiões, r eteve Si
mão como refem até que lhe trouxessem Benjnmim, o 
mais novo dos irmãos,. a quem J acob mais ternamente 
amava. Na segunda viagem, deu-se-lhes a conhecer, e 
lhes perdoou; fez em seguida vir o pai e o estabeleceu 
com toda a sua família na terra de Gessen , a mais fer
til do E gypto. José depois de ter vivido cento e dez an
nos, vendo-se perigosamente enfermo, predisse a seus ir
mãos, que entrariam na terra promettida, e morreu em 
seus braços.- Quero não r econhecerá n 'esta historia 
o regime admiravel da Providencia divina? Os irmãos 
vendem José como um escravo; Putiphar ruanda-o encar
cerar, ainda que innocente ; e José soffre tudo sem se 
queixar, e seru deixar por isso de esperar na divina Pro
videncia. A perseguição que, an parecer, devia perdel-o, 
eleva-o ao cumulo das honras . É d'este modo que D eus 
sabe cumprir os desígnios, que tom sobre nós, ainda que 
seja. pelos caminhos mais estranhos . Por grandes, pois, 
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que sejam as desgraças, que nos afi:ligem, nunca des
esperemos. Os que põem toda a sua confiança na divi
na Providencia, nunca serão confundidos. 

Nova explic. do Catecismo. 

24. A P1·ovidencia véla sob1·e nós desde o bm·ço 

Um dia, administrando o senhor de Cheverus, arce
bispo de Bordcus, o sacramento do baptismo ao filho de 
um homem opulento, viu na igreja uma pobre mulher, 
acompanhada de alguns parentes tambem pobres, que 
levava em seus braços um menino r ecem-nascido, e es
perava humildemente de parte, que lh'o baptisassem. 
« Vinde, meus amigos, lhe disse elle; quero tambem ba
ptisar por mim mesmo e honrar este menino sem manti
lhas do mesmo modo que a este carregado de ricos ador
nos. » Concluída a ceremooia, o arcebispo, aproveitando
se da occasião, deu uma util lição a quantos ricos e po
bres a ll i se achavam presentes. u E stes dous meninos, 
disse elle, são igualmente grandes e au~ustos aos olhos 
de Deus, igualmente caros ao seu coração; ambos estão 
destinados á mesma gloria na eternidade, mas devem 
alcançai-a pôr caminhos muito differentes : o rico, pela 
caridade, quo consola e allivia os seus irmãos na neces
sidade; o pobre, por uma vida humilde e trabalhosa; 
o céo será aberto ao pobt·e, quo soffre, se souber ser pa· 
ciente; como tambem ao rico, que allivia, se souber ser 
compassivo. A virtude d'um consistirá em ser generoso, 
a do outro em ser r econhocido; é mister, que ambos prin
cipiem desde hoje a cumprir o seu destino; o menino 
pobre não póde pedir, o seu cora.ção nito conhece ainda 
o reconhecimento; serei eu o seu inteqn·ete, e me en
carregarei de vos serem agradecidos pelo bem, que lhe 
fizerdes; o menino rico não póde dar ainda, o seu cora
ção não conhece ainda a. generosidade; mas vós, disse 
elle, voltando-se para o numeroso e luzido sequito que 
o rodeava, que sois os seus representantes, deveis encar
regar-vos de ser caritativos e generosos por elle; esta 
esmola é a maior prova de ternura, que podeis dar-lhe, 
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e fará, que bemdiga sempre a Deus, que não se chama 
em vão Pai dos pobres.» O arcebispo começou o pedito
rio para o menino pobre, e como todos estavam sobre
maneira enternecidos, e a surte dos dons meninos inte
ressados na obra fallava ao coração de todos, juntou uma 
grande quantia, que entregou á. fumilia indigente, a qual , 
derramando lagrimas de ternura e do r econhecimento, 
nunca cessou de louvar e bemdizer a divina Providen
cia, que tão boa e generosa acabava de se mostrar pa
ra com os pobres e desvalidos. 

Vida do ca1·deal de Chevetus. 

25. Sid1·ach, Misach, e .Abdénago 

Havia o rei Nabuchodonosor feito levantar uma as
tatua de ouro, da altura de sessenta covados, e ordena
do a todos os seus subdi tos, que a adorassem sob pena 
de ser lançados em uma fornalha de fogo ardente. Não 
tendo querido submetter-se a esta ordem impia tres jo
vens hebreus, Sidrach, Misach, e Abdénago, que goza
vam de g rande valimento, accusaram-os ao rei. Nabu
chodonosor mandou-os ir á sua presença, e disse- lhes em 
tom ameaçador : «É verdade, que não honraes os meus 
deuses, e não arlo1·aes a esta tua d'ouro, que eu erigi? Se 
não me obedecerdes, sereis lançados n'uma fornalha de fo
go ardente, e quem é o Deus, qua vos poderá livrar da mi
nha mão?- Príncipe, responderam os servos de Deus; 
o Deus, a quem nós adoramos, é bastante poderoso para 
nos tirar do fogo ardente; e ainda quando não quizesse 
obrar esse prodígio em nosso favor, sabe, 6 r ei, que não 
honramos os teus deuses, nem adoramos a estatua, que 
erigiste. » Então o rei encheu-se de furor, e mandou que 
se accendesse a fornalha com um fogo sete vezes maia 
ardente do que se costumava accender, e que, ligados os 
pés aos jovens israelitas, os lançassem na fornalha. Ella. 
estava, porém, tão accesa, que as chammas do fogo ar
dente mataram aos homens, que os lançaram n'ellas. En
tretanto o anjo do Senhor desceu á fornalha, apartou as 
chammas, e tez, que no meio d'ella soprasse pm ar fres-
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co, de maneira que o fogo não causou o menor damno 
aos tres ,jovens israelitas, não queimando senão as ata
duras, sem tocar sequer os vestidos . Assim é, que os tres 
passeavam no meio das charumas, louva ndo a Deus, c 
convidando todas as creaturas a cantar as suas ruiseri
cordias. Nabuchodonosor, querendo ser testemunha d'es
te prodígio, chegou-se á por ta da fornalha, e viu junto 
aos tres mancebos um outro, que lhe pareceu semelhan-

. te ao Filho do Deus. Então exclamou : a Servos do Deus 
excelso, sahi da fornalha, e vinde. » Sahiram effecti va
mente, e qual foi o espanto de todos, vendo que o fogo 
não tinha tido poder a lgum sobre os seus corpos, e que 
nem um só cabello de sua cabeça hav ia sitio queimado, 
nem apparecia sig nal algum nas suas roupas ! Em vir
tude d'isto, o rei passou um dect·eto, prohibindo debaixo 
de pena de morte, que se blasphemasse o nome de Deus 
de Sidrach , do 1\Iisach, e de Abdénago, e promoveu em 
dignidade estes jovens israelitas. 

Da11iel. 

26. Rm·o p1'esentimento 

A febre cerebral fazia muitas victimas no noroeste 
da America, e obrigava o clero a emprehender jornadas 
frequentes c longínquas para administrar os ultimos sa
cramentos aos enfermos. Havia cinco semanas, que o bis
po Fh1get não tinha tomado um instante de repouso : vi
nha d'uma longa jornada, e acabava de se motter na ca
ma, quando lhe annunciam, que D . . . está enfermo, e o 
chama para se confessar. O bispo corre logo, chega cheio 
de som no a casa de D . .. , e acha -o sentac!o á mesa! «Bem
di to Deus, disse elle. Chamar-me tão á pt·essa para vêr 
um homem sentado á mesa, é original !- Não tanto co
mo pensa, senhor bispo ... Eu quero confessar-me. - Mas 
o senhor não está doente, antes mostra tet· boa saude. 
- Não é tão boa como julga. » O tom da voz espantou 
o bispo; ouviu a confissão d.:> enfermo, interrompida por 
lagrimas e suspiros. Comprehendeu logo, que a graça 
obrava poderosamente n'aquelle coração, e que se pas-
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sava n'elle alguma cousa de extraordinario. Depois de 
ter cumprido com o seu ministerio, foi tomar algum des
canço; mas acordou immediatamente, ouvindo gritos; 
levanta-se a toda a pressa, e a primeira cousa, que se 
apresenta á sua vista, é um carlaver mutilado ; um es
cravo, que sobreveio, lhe explicou tudo. D . . . tinha uma 
irmã doente; havia ido a umas lagõas matar alguns pa
tos bravos, que ella desejava muito. De repente o escra
vo, que o acompanhava, ouviu uru grito agudo : era o 
de D . . . , a quem um selvagem acabava de matar para 
lhe tirar a espingarda. - A sua morte foi urua grande 
perda para a religião; mas Deus, que prometteu, que 
não cahiriam nas trevas os que devéras o amassem, lhe 
havia dado o presentimento de seu proximo termo, como 
um novo e ultimo penhor de salvação. 

Em;aio sobre a vida de Ftaget. 

27. Tudo con·e bem para o que confia na P1·ovidencia 

Havia mui tos annos, que um sacerdote, não menos 
fam oso theologo do que santo prégador , pedia a Deus, 
que lhe désse um habil director, que lhe ensinasse o ca
minho mais curto para chegat· á perfeição ; e achando·se 
um dia na ig reja, ouviu uma voz, que lhe dizia : «Sahe, 
e acharás o mestre, que desejas. 11 Levantou-se cheio de 
alegria e esperança; sahe da igreja; encontra á porta de 
sua casa um pobre todo coberto d'ulceras e chagas hor
rorosas, e sauda-o, desej anc.lo-lhe um dia feliz, segundo 
o costume. a Nunca, senhor, respondeu o pobre, tive dia 
infeliz.» O theologo, admirado d'esta resposta, e temen
do que não o houvesse comprehendido bem, disse-lhe : 
« l\Ieu amigo, rogo a Deus, que o cumule de bens.
Não me recordo, replicou o mendigo, de haver tido mal 
alg um. » Esta resposta augmentou ainda mais o espanto 
do theologo; julgando, porém, que ambos se enganavam, 
repetiu-lhe a mesma saudação por outras palavras : «Di
go, mou pobre homem, que peço a Deus, que o faça fe
liz. - E eu r espondo, tornou o mendigo, que não me 
lembro de havel' sido jámais infeliz. » O doutor, meio en-
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fadado sem duvida, disse-lhe: a. A violencia dos males, 
que padece, turba. lhe o espírito; expliquei-me bem. Ro
go a Deus, que lhe dê tudo o que póde desejar n'es
te mundo. - Senhor, retrucou o mendigo; peço-lhe que 
não se enfade; eu disse-lhe, que vivo muito satisfeito, e 
posso assegurar-lhe, que não só tenho quanto quero, mas 
tambem que não acontece no mundo senão quanto eu 
quero,, O theologo, cada vez mais admirado de tão es
tranho modo de responder, pede ao pobre, que lhe ex
plique, como era que, achando-se reduzido a tal estado 
de miseria, se julgava o unico homem do mundo, que 
não fosse desd itoso. O pobre, instruido como estava na 
escóla do Espírito Santo, disse ao doutor: • Saiba, que 
é verdade, quo nunca tive dia mau, nem tribulação al
guma, como lhe acabo de dizer; e não se admire d'isto; 
porque estou tilo convencido de que tudo o que acontece 
de bom ou mnu n 'este mundo, vem de Deus infini tamen
te bom, que jámais me affiij o por cousa a lguma; e com 
este pensamento me uni de tal modo a Deus, que não 
faço, por assim dizer, senão uma mesma cousa com el
le. Os desígnios de Deus são os ~eus ; meus são os seus 
pensamentos e meus os seus desejos ; fazendo o que lhe 
agrada, faz tndo o que eu quero; po1·que eu quero tudo 
o que elle quer, e nada quero, que ollc não queira. Se. 
a fom e me persegue, louvo a Deus, que assim o quer; 
se o frio ou o calor me incommodam, se a chuva, o ven
to, ou as enfermitlndes me molestam, estou contente com 
isso, porque Deus assim o ordena; se os homens ou o de
monio me vexam, soffro com pacien<:ia, e até me alegro 
de que se cumpra em mim a sua santíssima vontade; 
pois sei, que nem os homens, nem outra qualquer crea
tura teria poder sobre mim, se Deus o não d é~se . Por
tanto, sendo Deus a unica causa de tudo, fa rá a lguma 
co usa que não seja bem fui ta? U ru bicho da terra como 
eu oppôr-se-hia ás acções d 'esse g rande Deu3, ou o cen
sura1·ia na execução de seus desíg nios? Não me ferindo 
outra mão que a sua, de que me queixarei ? Não é elle 
o meu Creador, e não sou eu sua creatura? E não me 
amou a ponto de morrer por miru em uma cruz? Como 
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seria possível que, t endo-me tanto amado, me quizesse 
mal, ou que, conhecendo-o eu tão cheio de bondade pat·a 
commigo, não recebesse de bom grado t udo o que qui
zesse enviar-me, saude ou enfermidade , honra ou das
honra, vida ou morte? Vindo os males de sua parte, dei
xam de ser males; e os bens, que nos viessem de outra 
parte, não met·eceriam chama1·-se bens. N ão tenho, pois, 
r azão em dizer, czue nunca houve para mim dia mau nem 
desgraçado, e czue não o p osso te1·, em quanto eu conse1··var 
a firme 1·esolução de ,que1·er semp1·e e sem rese1·va tudo o 
czue D eus quize1·~-E helio esse modo de discorrer, dis
se o doutor; mas estaria contente, se Deus quizesse con
clemnal-o ao inferno?- Deus, que é a propria bondade, 
condemnar-me ao inferno! respondeu o pobre. Ah I isso 
é impossível; e ainda quanuo elle o quizesse, saiba que 
tenho dous braços: um, que é uma extrema humilda
de, com a qual me submctto á divina Providencia; e 
outt·o, que é uma amorosa confiança na sua infinita mi
sericordia; com estes dous braços cstreital-o-hia com tan
ta força, que o levaria commigo ao inferno, e antes que
r eria estar alli com Deus do que no paraíso sem Elle .» 
O theologo estava encantado, ouvindo taes palavras da 
bocca d 'um homem carregado de tantos males; deu in
t eriormente graças a Deus por lhe ter feito encontrar o 
mestre, que tanto desejava; e tomou a firme r esolução 
de seguir o seu exemplo, abandonando-se como um me
nino á santa e amorosa providencia de Deus. 

TAuu:no, Inslit. -BLosto, Appcnd., cap. 1. 

28. Attila e S. Lupo 

Attila, rei dos hunos, depois de ter incendiado Colo
nia, tomado Cambraia, 1\Ietz, e outras muitas cidades, 
com um exercito de quinhentos mil homens, deixando 
por toda a parte tristíssimos vestígios de seu furor, ia 
exercer a sua barbaridade na cidade de Troyes. Sahiu 
ao seu encontro o bispo S. Lupo, revestido de seus or
namentos pontificaes, e acompanhado de todo o clero. 
Perguntou-lhe quem era elle para querer sujeitar todo o 

* 

http://www.obrascatolicas.com



36 

universo ao seu imperio, depois de haver conquistado 
tantas províncias e arruinado tantas cidades. aSou, r es
pondeu Attila, o açoute de Deus. Quem são os homens 
para resistir ao açoute do Senhor?- Se és o açoute de 
Deus, replicou o santo, vem e castiga-me, como elle o 
permitte! » Estas palavras, em lugar de irritarem Attila, 
tornaram-o mais brando; entrou na cidade episcopal, mas 
só para a atravessar, sem fazer nenhum damno a S. Lu
po nem ao seu povo. Eis-aqui o fructo d'uma magnani
ma resposta, e d'uma heroica resignação aos decretos da 
Providencia divina. 

Vida de S. Lupo. 

CAPITULO IH 

DA CREAÇÂO 

No principio dos tempos creou Deus o céo e a terra. 
A terra, ao sahir do nada, estava de todo vazia, sem ar
vores, sem fructo, nem ornato algum, e as trevas co
briam a face do abysmo, e o Espiri~o de Deus era leva
do por cima das aguas. Deus disse então : Faça-se a luz, 
e a luz fez-se no mesmo instante. E viu Deus, que a 
luz era boa, e separou a luz das trevas, chamando á luz 
dia, e ás trevas noite ; e d 'aquella tarde c da manhã se
guinte resultou o primeiro dia. Disse tambem Deus: Fa
ça-se o firma mento, e o firmamento fez -se, e chamou-o 
céo, e da tarde e da manhã se fez o dia segundo. No 
terceiro dia, Deus disse : Juntem-se em um lugar as 
aguas, que estão debaixo do céo, e appareça o elemento 
a rido; e assim se fez. E chamou Deus ao elemento arido 
terra, e ao aggregado das aguas mares . E viu Deus, que 
isto era bom. Dillse tambem Deus : Produza a terra her
va verde, que faça semente, e produza arvor es fructife
ras, que dêem fructo do reu genero, cuja semente este
ja n'ellas mesmas, sobre a terra ; e assim se fez. No quar-
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to dia Deus fez dous grandes luzeiros, um maior para 
que presidisse ao dia, e outro mais pequeno, que presi
disse á no i te; creou tam bem as estrellas, e pôl-as no fir
mamento do céo para luzirem sobre a terra. E viu Deus 
que tudo isto era bom. No dia quinto creou D eus os pei
xes, que nadam nas aguas, e as aves, que vôam nos 
ares, e abençoou-os, dizendo: Crescei e multiplicai-vos, 
e enchei as aguas do mar; e as aves se multipliquem so
bre a terra. No dia sexto, disse Deus: Produza a terra 
animaes viventes, segundo o seu genero: animaes do
mesticos, reptis e bestas da terra, segundo as suas espe
cies. E assim se fez; e viu Deus, que isto era bom e 
conforme aos seus desígnios.- Sendo todo poderoso, Deus 
podia crear o mnndo em um só instante; mas empregou 
seis dias n'esta grande obra para manifestar que é se
nhor da sua acção, e que tudo o que faz, o executa com 
soberana liberdade. 

Genui.,, c:; p. 1. 

29. Creação do homem e da mulhe,· 

Tendo já creado o céo, a terra e todos os sêres, Deus 
disse : «Façamos o homem á nossa imagem e semelhan
ça, o qual presida aos peixes do mar e ás aves do céo, 
e a quantos animaes se movem sobre a terra. » E creou 
Deus o homem á sua imagem; e formando-lhe o corpo 
do ban·o da terra, e dando-lhe uma alma vivente, pôl·o 
em um paraíso ou jardim delicioso, que havia preparado 
para sua morada. E stava este jardim povoado de toda 
a casta de arvores, formosas á vista, e cujo fructo era 
suave para comer. No meio do paraíso achava-se a ar
vore da sciencia do bem e do mal. D'este lugar de de
licias sahia um rio, que regava o paraíso, o qual d'ahi 
se dividia em quatro canaes. N'este paraíso poz o Senhor 
o primeiro homem para o cultivar e guardar. E deu-lhe 
esta ordem, dizendo: «Come de todos os fructos das ar
vores do paraíso ; mas não comas do fructo da arvore da 
sciencia. do bem e do mal, porque em qualquer dia que 
comeres d'.elle, morrerás de morte. >> 
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Disse mais o Senhor: aNão é bom, que o homem es
teja só; façamos-lhe um adjutorio semelhante a elle. >' 
Infundiu, pois, um somno a Adão, e quando elle estava 
dormindo, tirou uma das suas costellas, e poz carne em 
seu lugar; e d'essa costella formou a mulher, e a trouxe 
a Adão. Então este exclamou : uEis-aqui agora o osso 
de meus ossos e a carne de minha came ... Por isso dei
xará o homem a seu pai e a sua mãi, e se unirá a sua 
mulher, e serão dous n'uma carne. » Postos assim Adão 
e Eva no pal'aiso terrestre, o Senhor abenÇoou-os, e dis
se: aCrescei e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujei
tai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves 
do céo, e sobre todos os animaes, que se movem sobre a 
terra.» 

Genesis, eap. 1. 

30. Queda de AdJo e Eva 

Havia Deus prohibido a Adão e a Eva, que comes
sem do fructo da arvore da sciencia do bem e do mal, 
que estava no meio do paraíso; e era esta a unica pro
va, a que expunha a sua obediencia para fixar a sua fe
licidade. Mas o demonio invejoso de tanta dita, tomou a 
figura da serpente, e dirigindo-se á mulher, disse-lhe: 
«Porque vos mandou Deus, que não comesseis do fructo 
de todas as arvores do paraíso? » Respondeu-lhe a mu
lher: «Nós comemos dos fructos das arvores, que ha no 
paraíso; mas do fructo da a1·vore, que está no meio do 
paraíso, Deus nos mandou, que não comessemos, nem a 
tocassemos, sob pena de morrermos .» Porém a serpente 
disse á mulher : aBern podeis estar seguros de que não 
mor1·ereis de morte, porque Deus sabe que em qualquer 
dia, que vós comaes d'esse fl·ucto, se abrirão os vossos 
olhos, e vós sereis como uns deuses, conhecendo o bem 
e o mal. » Viu a mulher, que o fructo era bom para co
mer, e formoso aos olhos, e lançou mão d'elle e comeu-o, 
e deu a seu marido, que tambem comeu. No mesmo 
ponto se lhes abriram os olhos; e, tendo conhecido que 
estavam núl!, coseram umas folhas de figueira, e fize-
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ram para si uns cintos. Depois do meio dia ouviram 
a voz de Deus, que passeava pelo 'paraíso ; e esconde
ram-se da face do Senhor, no meio das at·vores do pa
raíso. E o Senhot· chamou pot· Adão e lhe diase : uOnae 
estás?» Adão respondeu-lhe: a Eu ouvi a tua voz no pa
raíso e tive medo, porque estava nú; e por isso rue es
condi. » O Senhot· disse-lhe : «D'onde Houbeste tu que es
tavas nú, senão porque comeste do fructo, de que eu te 
tinha orúenaclo, que não comesses?» Adão respondeu: 
uA mulher, que tu me déste por companheira, deu-me 
do fructo, e eu comi. » Disse Deus á mulher: «Porque 
fizeste tu isto? » Ella respondeu : «A serpente enganou
me, e eu comi .» E o Senhot· disse á s~:rpente : «Pois que 
assim o fizeste, tu é.i maldita entt·e todos os animaes e 
bestas da terra, andar:is de rastos sobre o teu peito, e 
comerás terra todos os dias da tua vida. Eu porei ini
mizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a 
sua d'ella. l!:lla te piRará a cabeça, e tu procurarás mor
dêl-a no calcanhar. » Disse tambet.a á. mulher: a Multipli
carei os teus trabalhos e os teus partos. Tu em dôr pa
rirás os teus filhos e e~tarás sob o poder de teu marido, 
e elle te dom:nará.» Finalmente, dirigindo-se a Adão, 
disse-lhe: «Pois que déste ouvidos á voz de tua mulher 
e comeste do ft·ucto, de que eu te havia ordenado, que 
não comesses, a teiTa. será maldita na tua obra; tu ti
rarás d'ella o teu sustento á. força de trabalho; ella te 
produzirá. espinhos e abrolhos; e tu terás por sustento as 
hervas da. terra ; tu comerás o teu pão no suor do teu 
rosto, até que te tornes na terra, de que foste formado ; 
po1·que tu és p6, e em p6 te has-de toma?'·"- Adão poz 
a sua mulhet· o nome de Eva, que significa mãi dos vi
ventes. Fez tamLem o Senhor a Adão e a sua. mulher 
umas tnnicas de pelles, e os vestiu ; e por fim os lançou 
fóra do paraíso de delicias, e poz á entrada do paraíso 
um cheru bim com uma espada de fogo, para guardar o 
caminho da arvore da vida. 

Gene8Í8, cap. 11. 
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31. Se1·pente que seduziu Eva 

Segundo a maior parte dos interpretes da Sagrada 
E scriptura, a serpente, quo tentou Eva, foi a serpente 
infernal, isto é , um dos anj os r ebeldes, que se introdu
ziu e occul tou no corpo d'uma verdadeira serpente. 
P ara explicar o socego e a famil iariclade, com que Eva 
esteve converi'ando com um animal d'uma natureza tão 
desagradavel, 001 ~abim; observam, que a serpen te não 
era en tão um objecto de horror, pois todos os anim aes 
estavam sujeitos ao homem, sem que nenhum podesse 
damnifical-o, nem espantai-o sequer ; que o tentador pô
de escolher uma da fórma mais agradavel, taes como as 
serpentes a ladas quo se vêem na Arabia. e no Egypto, 
cujas azas causam um effeito mag ico com o reflexo dos 
raios do sol.- Em quanto á. linguagem humana da ser
pente, basta saber, que uma a.uthoridade infall ivel nos 
attesta a. sua realidade. Por outra parte, Eva, nova em 
todas as cousas e sem experiencia, não deveu ficar ad
mirada tlos sons articulados pela serpente, que via tal
vez pela primeira vez, assim como o não ficou dos sons 
melodiosos do rouxinol, quando pela primeira vez ouviu 
o seu canto delicioso . 

Rxplic. do Catec. ele .Mans. 

32. Situação do pa,.niso te?Testre 

Grande numero de sabios commentaàores da Sagrada 
E seriptura collocam o centro da par~ iso t errestre nas 
margens do Jordão, e o estendem desde a lli, pela parte 
do Occidente, até ao l\Iediterraneo; pela pat te do Nor
te e do Oriente, até às margens do Euphrates e do Ti
gre; e pela do l\Icio-dia, até aos dous rio~ chamados Ge
hon e Fison, situados, o primeiro na Arabia Deset·ta e 
o segundo na Arabia Feliz .- Outros com montadores ~u
ja opinião parece m11is fun dada e melhor estabele~ida, 
collocam o paraíso terrestre entre o Tigre e o Euphra-
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tes, cêrca do lugar, onde mais tarde existiu a famosa 
Babylonia. 

Idem. 

33. 7 eme;·idade rlo que se at1·e ue a censu1·a1' 
as ob1·as de Deus 

Como ha tantos males no mundo? .. . pergunta ás ve
zes gente de pouca fé; ao que Santo Agostinho respon
de : aSupponde, que houvesse uma fonniga dotada dera
zão, ou que houvesse um homem, que não fosse maior 
quo uma formiga : quando passeasse por vossa casa, mur
muraria contra aquelle, que a fez e diria: «Porque so
bresahe o nariz mais que as faces? Porque é elevada a 
fronte, e porque são fundidos os olhos? Não seria melhor 
que tudo fosse plano, de sorte que me não custasse a su
bir e a descer ?» Sem duvida t:lirieis, que a formiga se 
queixava sem razão. Não é o rosto mais formoso e pro
porcionado, tal como é, do que fosse, como desejaria a 
formiga? 

Façamos outra supposição, di z o mesmo santo, dêmofl 
que a formiga passeia por um bello quadro, e que, de
pois de passar pela. côr encarnada, e encontrando logo a 
preta, a verde, a branca e as outras côres, murmura 
contra o pintor, como se tivesse perdido a razão esten
dendo alli tantas côres. Se perguntasse : «Para que poz 
o preto, o branco, o verde? Não seria melhor , que tudo 
fosse encamado ?» Não nos riríamos, com razão da for
miga n'este caso? E quem somos nós, miseraveis como a 
formiga, para censurar as obras de Deus? Somos acaso 
menos temerarios, quando qu eremos achar defeitos nas 
obras d' Aquelle, que tudo fez bem? - Porque chove 
no mar, estando secca a terra, com pre-juízo do lavra
dor, cujas sementeiras se perdem por falta d'agua? Tal
vez para castigar o lavrador, que tão mal se porta, pro
fanando os dias de festa, e para lhe mostmr, que Deus 
tem agua em abundancia, e que a recusa para o c&~>ti
gar afim de que conheça. e confesse, que é D eus que faz 
vegetar as plantas. 
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Porque tanta desigualdade de condições? - Se todos 
fossemos igualmente sabias, ricos, e podr.rosos, talvez não 
quizessemos servir uns aos outros, dizendo: «Não é mais 
do que eu. » 

Porque é opprimido o justo e recompensado o mau ? 
-E quem sabe, qual é o justo, e qual o culparlo? To
dos delinquimos, todos merecemos se1· castigados. Se 
Deus não castiga o mau sempre immediatament e, é para 
que se emende, ou pMa qua po1· elle os bons sejam ex
perimentados. Além d'isto, sendo eterno, tem tempo de 
sobejo para vingar a sua causa na eternidade . 

Porque tantos animaes nocivos?-Não foi assim ao 
principio: a rebellião do homem explit:a tudo isto. - Se 
um menino perguntasse a seu pai: «Porque está. ali i pen
dUJ·ado aquelle azormgue? Po1·q ue está. essa vara n'a
quelle canto?» O pai lhe responderia: aPara que me te
mas, e aprendas a ser bom, sem que me seja preciso cas
tigar-te.» 

LE-JEuNE, SermêJes . 

CAPITULO IV 

DOS ANJOS 

Deus é quem creou os anjos, pois não sendo eternos, 
tiveram principio. A E scriptura nada diz do tempo, em 
que os creou : é provavel que, quando crcou o céo, for
masse tambem os habitantes da morada celeste. O que é 
certo é que ex istem anjos, ainda que não possamos vêl-os. 
É este um artigo de fé fundado nas Sagrad a~! E scriptu
ras e na doutrina da Igreja. Eis-aqui varias factos , que 
confirmam esta verdade. 

34. O archanjo Ral'hael e Tobias 

Houve na tribu e cidade de Neftali, no reino de 
Samaria, um judeu muito virtuoso, chamado Tobias, que 
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em quanto outros iam a Bethel e a Dan adorar os bezerros 
d'ouro de Jeroboão, ia elle a JeruRalem ao templo, e ahi 
adorava ao Senhor Deus d'fs1·ael. Casou-se com uma mu
lher da sua tribu, chamada Ann..t e teve d'ella uru filho, 
a Jlllem poz o seu nome. Tendo sido levado captivo com 
sua mulher e filho e toda a sua tribu á cidade de Nini
ve, em tempo de Salmanazar, r ei dos as!!yrios, Deus lhe 
cüncedeu graça. diante d'este rei, que lhe deu faculdade 
de ir aonde quizesse, tendo liberdade para fazer tudo o 
que queria. Ia pois te1· com todos os que estavam capti
vos, e dava-lhes saudaveis conselhos. Mas como tivesse 
ido a Ragés; cidade dos médos, e levasse dez talentos de 
pmta d'aquelles, com que tinha sido presenteado pelo rei, 
e vendo em necessidade entre o grande numero dos da 
sua nação a Gabelo, que era da sua tribu, lhe deu a so
bredita quantia de prata debaixo d'um escripto de sua 
propria mão . .Mas muito tempo depois, morto o rei Sal
manazar, rei nando Sennacherib seu filho em seu lugar, 
e tendo em odio aos filhos d'Israel em sua presença : To
bias todos os dias ia visitar os da sua parentéla, e con
solava-os, e por cada um distribuía dos seus bens, segun
do as snas posses : alimentava os famintos, e vestia os 
nús, e cuidadoso dava sepultura aos fallecidos e aos que 
tinham sido mortos. Finalmente, quando se tinha retira
do o rei Sennacherib fugindo da Judêa á praga, com 
que Deus o castigára pelas suas blaspbemias, e irado 
mandasse matar a muitos dos israelitas, Tobias sepulta
va os seus cadaveres. Mas quando isto se noticiou ao rei, 
tit·ou-lhe todos os bens, e até lhe teria tirado a vida, se 
Tobias se não houvesse escondido. - Celebrando um dia 
um banquete cvm os seu'! amigos, disse-lhe seu filho, que 
um israelita jazia degolado na rua. Levantou-se logo To
bias da mesa, e foi enterrai-o. Porém que desgraça! Sue
cedeu um dia, que cança.do de enterrar mortos, vindo 
para sua casa, e deitando-se ao pé d'uma parede, e ador
mecendo, quando elle dormia lhe cahiu d'um ninho d'an
dorinhas um pouco de lixo quente sobre os seus olhos, e 
ficou cego. - Julgando em seguida, que Deus o ia tirar 
d'este mundo, chamou seu filho, moço d'uns vinte annos 
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de idade, e disse-lhe: «Üuve, meu filho, as palavras da 
minha bocca, e imprime-as no teu coração como funda
mento. Depois que Deus tivet· recebido a minha alma, 
sepulta o meu corpo, e honra a tua mãi por todos os dias 
de sua vida, e quando ella tambem tiver acabado o tem
po da sua vida, a sepultarás ao pé mim. Tem a Deus 
em teu espírito todos os dias de tua vida, e guarda-te de 
consentir j ámais em o peccado e de violar os preceitos 
de Deus. Faze esmola dos teus bens, e não voltes a cara 
a nenhum pob re. Se tiveres muito, dá mnito; se tiveres 
pouco, procura dar de boamente tambem esse pouco; por
que assim enthcsouras uma grande recompensa para o dia 
da necessidade,, -Depois de lhe haver dado out ros conse
lhos, Tobias concluiu por estas palavms : «Advirto-te, meu 
fi lho, que quando tu ainda era!! criança, dei eu dez talen
tos de prata a Gabélo, estante em Ragés, cidade dos mé
dos, e que eu tenho em meu poder o seu escripto: e por 
isso busca o modo de o achar, e cobrar d'elle a sobredi
ta quantia de prata, e lhe entregarás o seu escripto. 
Não temas, meu fi lho: em verdade nós vivemos pobres, 
mas nós teremos muitos bens, se temet·mos a Deus, e nos 
desviar mos de todo o peccado, e obrat·mos bem. n-To
bias sabe pois em busca d'algum homem fiel, que quizesse 
acompanhai-o n'aquella jornada, e encontra o anjo Ra
phael debaixo da. figura d'um gent il mancebo, que se of
fereceu para o conduzir a casa de Gabélo. Despede-se 
logo de seus paes, e põe-se a caminho com o anjo. 

La.>ando Tobias os seus pés á. borda do Tig re, sahiu 
da agua um peixe monstruoso para o tragar. A' sua vis
ta espavorido Tobias g t·ita ao anjo, que o soccorra , e es
te disse-lhe : 11 Pega-lhe pelas guelras, e puxa-o para ti . » 
Tendo-o assim feito, puxou-o para a terra, e o peixe co
meçou a pal pitar a seus pés . Tobias, por conselho do an
jo, tirou as entmnhas a esse peixe, e tomou para si o co
ração, o fel e o figado; e continuando o seu caminho, 
chegaram por fim a casa de Raguel, parente rle T obias, 
e hospedaram-se all i. Raguel tinha uma filha chamada 
Sara, que fôra casada com sete maridos, a quem o de
monio matára uns após outros. E ainda que Tobias o não 
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ignorava, pediu-a em casamento, por conselho do anjo j 
e tendo-a obtido, poz-se em oração a primeira noite de 
suas bodas, queimou sobre carvões accesos um pedacinho 
do figado do peixe, com o que o anjo tirou ao demonio 
todo o poder de damo i ficar aquella famillia.- Rogou Ra
guel a T obias, que ficasse com elle duas semanas, duran
te cujo tempo, o anjo Raphael foi a Ragés a casa de Ga
bélo: recobrou o dinheiro, e por ui ti mo Ragu e! entregou 
sua filha Sara e a metade de seus bens a Tobias, e os 
deixou partir. 

Depois de terem feito dez dias de .iornada, achando
se perto de Ninive, T obias e o anjo Raphael, tomaram 
a dianteira aos da sua comitiva. -Anna, ia todos os dias 
sentar-se ao pé da estrada, no alto d'um monte, d'onde 
podia descobrir ao longe. E quando do mesmo lugar es
preitava a sua vinda, viu ao longe, e logo reconheceu seu 
filho, que vinha; e correu a dar a nova a seu marido.
O velho Tobias, cego como estava, sahiu ao encontro de 
seu filho; e acolhendo-o, o beijou e sua mulher, e ambos 
começaram a chorar de gosto . E depois que adoraram a 
Deus e lhe deram graças, sentamm-se.- Então Tobias, 
tomando o fel do peixe, untou os olhos de seu pai, que no 
mesmo instante recobrou a vista. Passados sete dias, che
gou tambem Sara com os seus domesticos e gados, e To
bias contou a sous paes todos os beneficios, que Deus lhe 
tinha feito por mejo d'esse homem, que o conduzira. Agra
decidos supplicaram-lhe, que aceitasse a metade de tudo o 
que haviam trazido; mas o anjo, dando-se-lhes a conhe
cer, desappareceu. - Tobias tinh:1 cincoenta e seis annos, 
quando perdeu a vista ; recobrou-a aos sessenta, e mor
reu na idade de cento e dous. - Tendo fallecido sua 
mãi, o joven Tobias sahiu de Ninive ; foi com toda a sua 
familia para casa de seu :>ogro Ragucl, e depois de ter 
vi~to os filhos de seus fi lhos até á quinta geração, morreu 
na idade de noventa e nove annos, na paz do Senhor . 

35. S. Ped1·o no cm·ce1·e 

Estava o príncipe dos Apostolos na prisão guardado 
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por dezeseis soldados, e a Igreja fazia sem cessar ora
ção a Deus por elle. Na noi te mesma do dia, em que de
via com parecer ante Herodes, quando o santo Apostolo 
se achava dormindo entre dous soldados, ligado com duas 
cadêas, e os gnardas á porta vigiavam o carcet·e, eis que 
sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a sua clar'Í
dade n 'aquella habitação, e tocando a Ped1·o em um la
do, o desper tou, dizendo : ct Levanta-te depressa.» E ca
hiram as cadêas das sua<~ mãos. E o anjo lhe disse : 
«Põe sobre ti a t ua capa, e segue-me.» E sahindo, o ia 
seguindo, e depois de passarem a primeira e a segunda 
guarda, chegaram á porta de ferro, que gu ia para a ci
dade : a qual se lhes abriu por si mesmo . E sahindo, ca
minharam juntos o comprimento d'uma rua ; e logo de
pois o deixou o anjo. E ntão Pedro entrando em si, dis
se : « Agora é que eu conheço verdadeit·amente, que 
mandou o Senhor o seu anjo, e me livrou da mão de H e
rodes e do furor dos judeus.» 

Actos dos Aposto!os, cap. Vil. 

36. Derrota de T imotheo, general de AntioclLo 

Avançav~~o T imotheo, gene1·al do impio Antiocho, com 
um formidavel exercito contra os judeus, quando Judas 
Maccabeu e o seu pequeno exercito se pozeram em ora
ção. T endo lançndo terra sobre as suas cabeças e cingi
do os seuo corpos de cil i ~.;i os, prostraram-se diante do al
tar , supplicando ao Senb.or, que lhes fosse favoravel. 
T anto que sahiu o sol travaram batalha os dous exerci
tos; mas a tempo que a pdeja em de parte a parte mais 
obstina•ia, apparecem do céo aos inimigos cinco homens 
a cavallo, com o adorno de fl'eios d 'ouro, set·vindo de 
guia aos judeus: dous d'elles, tendo no meio de si a J u
das Maccabeu, cobrimlo-o com as suas at·rnas, o guarda
vam para que andasse sem risco de sua pessoa, e contra 
os inimigos lançavam darrlos e raios, com que vinham 
a cahir mortos, assim confundidos pela cegueil·a, como 
cheios de turbação.,F icaram mortos no campo de bata
lha vinte mil e quinhentos homens, e seiscentos cava.llos. 
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3 7. Um santo anachoreta 

Um santo anachoreta, que vivia em um deserto, sem 
outra companhia que a de Deus e a dos anjos, via-se na 
preci:~ão de ir muito longe buscar agua. Um dia, fatiga
do da longa caminhada, dizia entre si : e~ Que necessida
de tenho eu de me cançar tanto? irei viver perto da fon
te.» Voltou, e vendo atmz d'elle alguem, que o seguia, 
perguntou-lhe : «Quem és tu?- Sou o anjo do Senhor, 
respondeu o desconhecido ; Deus envia-me para contar 
os teus passos, e dar-te uma digna recompensa .» Ouvin
do estas palavras, o set·vo do ::;enhor retirou-se animado 
e poz ainda mais longe a sua cella para assim augmen
tar o seu merito. 

Rooniam:s, .Exercicios de perfeiçc'lo. 

38. Origem do REGINA C<ELI 

No anno de 589 foi desolada Roma por uma horrível 
peste, em que os homens cabiam mortos espirrando. De
sejando atalhar os estt·agoa d'este flagello, S. Gregorio 
:Magno levou a imagem dl:l Santa Maria Maior em pro
cissão por toda a cidade. Chegados ao lugar, chamado 
agora castello de S. Angelo, viram nos ares um anjo, 
que embainhava a espada ensanguentada, e ouvit•am es
píritos bcmaventurados, que cantavam : «Alegra-te, Rai
nha do céo; resuscitou já, como o disse, aquelle, de 
quem mereceste ser Mãi. » O santo pontífice acrescen
tou: «Roga a Deus por nós ll , ett:.; e cessou logo a pes
te; o que deu origem ás grandes Ladainhas, que se can
tam todos os annos, a vinte e cinco de abril. 

39. Uma santa co?ldessa 

Santa Waldrudis, condessa de Hainaut que, desde 
menina, havia adquirido grande filma de virtude e de 
san tiuade, antes de fundar o seu mosteiro, teve um so
nho mysterioso, que foi o presagio e a causa de muitos 
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soffrimentos. Com effeito, preoccupada do que n'elle vira, 
communicou-o a alguns mancebos, que serviam em sua 
casa; estes imp1·udentes refe1·iraru-o fóra, e dent1·o em 
pouco tempo Waldrudis foi o obj ecto não só de gracejos, 
mas tambem de calumnias as mais grosseil'as. ls to cau
sou tantos desgostos e torm entos á santa, que ás VP.zes 
perdia todo o seu animo, e fica v a abatida; porém Deus, 
que nunca nos prova mais do que podem as nossas for
ças, teve compaixão de sua serva, e consolou-a . Um dia , 
em que mais abatida do que de ord inario, derramava co
piosas lagrimas no oratorio de sua casa, pareceu-lhe vêr 
um anjo de ad.miravel fo1·mosura; o qual, acercando-se 
d'ella, lhe disse com muitíssima doçura: ccPorque te 
abandonas assim ao desalento? Porque te queixas e cho
ras? Esqueces acaso o que os Apostolos c martyres soffre
ram para ganhar o céo? Ignoras, que só será coroado o 
que houver pelejado valorosamente? Merece o diocipulo 
ser mais que o seu mestre? Se chamaram Belzebu h a J e
sus Christo, deves tu estranhar que cubram de injurias 
os seus servos?• - Ditas estas palavras, o anjo desappa
rece; a santa é inundada de ineffavel consolação; e cons
truiu passado pouco tempo o edificio, á medida de seus 
desejos. 

Vida de Santa Walcl1'udis. 

40 . S. Bonifacio ma1·tyr 

Cerca do anno 304 da era de J esus Christo, vivia em 
Roma uma mulher chamada Ag lai , d 'uma fam ilia t â.o no
bre e tão rica, que tinha sessen ta e um intendentes para 
administrar os seus numerosos bens, e um chefe dos ou
tros, chamado Bonifacio, com quem mantinha um com
mercio illicito. Apesar de ser dado ao jogo e a toda a 
classe de desordens, este homem tinha tres qualidades 
boas : era esmoler, generoso, e compassivo . P assados as
sim muitos annos no crime, Agla i arrependeu-se, e cha
mando um dia Bonifacio, disse-lhe : «Bem sabes os pec
cados, em que temos cahido, esquecendo que havemos 
de comparecer um dia no tribunal de Deus. Ouvi . dizer 
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aos christãos que, quem honrar os santos, que pele
jam por Jesus Christo, participará um dia do seu rei
no . Acabo tambem de saber,· que alguns servos de Je
sus Christo soffrem por ellc gt·andes tormentos no Orien
te; parte pois, e traze-me relíquias de santos martyres 
afim de que, honrando-as e erigindo-lhes ot·atorios, nos 
salvemos por sua intercessão.» - Bonifacio provê-se .de 
uma grande quantidade d'ouro para procurat· as reliquias 
e fazet· esmolas aos pobres, e além d'isto de doze cavai
los, tres liteiras e muitos pel'fnmes para honrar as reli· 
quias. Ao pat·tir, disse por zombaria: «Aglai, se eu achar 
relíquias de martyres, as trarei; mas se vierem as mi
nhas r elíquias debaixo do nome de martyr, recebe-as. 
-Deixa-te de loucuras, respondeu Aglai, e lembra-te 
que vaes buscar relíquias de santos; em quanto a mim, 
pobre peccadora, espero-te dentro em pouco; rogo a Deus 
Todo-Poderoso, que tomou a fórma de escravo e derramou 
o seu sangue por nós, que envie o seu santo anjo diante de 
ti, guie os teus passos, e cumpra os meus desígnios, sem 
se recordar de meus peccados. '' Bonifacio parte, e duran
te o caminho, dizia de si para si: ~É justo, que não coma 
carne nem beba vinho, já que, sendo tão indigno, devo 
trazer relíquias dos santos. » - Ao cabo d 'alguns dias, 
chega á cidade do Tarso, e sabendo, que martyriaavam 
alli varios christãos pela fé, disse aos que o acompanha
vam: «<de procurar uma hospedaria, e fazei, que des
cancem os cavallos : entretanto irei eu vêt· o que mais 
desejo.» Tendo chegado ao lugar uo combate, vê os mar
tyres nos mais horríveis tormentos: um pendente d'um 
poste, com a cabeça para baixo e sobre o fogo; outro ata
do e estendido sobre um cavallete; este serrado pelo meio 
do corpo; aquelle com as mãos cortadas, e todos atormen
tados de diffet·cntes maneiras, em numero de vinte ; es
pectaculo sangrento, que enchia de horror os assistentes. 
Bonifacio chega-se aos martyres, e beijando-os com res
peito, exclama : «Grande é o Deus dos christãos l Gran
de é o Deus dos martyres! Supplico-vos, 6 aervos de Je
sus Christo, que intercedaes por mim a fim de que vos 
acompanhe no combate, que sustentaes contra o de-

CA.TECI BMo. 4 
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monio.» Senta-se aos pés d'um, e diz : «P elejai genero
samente ; é momentaneo o tormento e eterna a recom
pensa. » 

Reparou n'elle o governador, e bradou encolerisado : 
«Quem é esse, que zomba dos deuses e de mim ? Pren
dam-o e tmgam-o perante o meu tribunal. » Tendo-se 
cumprido a sua 01·dem, perguntou-lhe : «Quem és tu , que 
assim desprezas o resplendor da minha dignidade?
Sou christão, e rio-me de teus falsos deuses. - Como 
te chamas? - Já t 'o disse; sou christão; e se queres 
saber o meu nome, dir-te-hei, que me chamam Bonifa
cio. - Antes que te faça ato;·mentar, presta culto aos 
meus deuses.-Repito-te, que sou christão, e não pres
to culto ao demonio; aqui tens o meu corpo, faze d'el
le o que quizeres . » - Enfurecido o gover nador man
dou aguçar pedaços de cana e metter-la 'os entt·e as 
unhas dos dedos . Bon ifacio, olhn.nclo para o céo , soffi:ia 
tudo com paciencia . O governador ordena qne lhe abram 
a bocca., e lhe deitem n'ella chumbo derretido. « Se::~hor 
Jesus Christo, F ilho de Deus, disse Bonifacio, vinde em 
meu auxilio, e não permi ttaes, que eu seja "Vencido.» O 
chumbo derretido não lhe fez mal a lgum, nem tão pouco 
o pez a fer ver, que estava na caldeira, em que foi lan
çado. F inalmente, depois de varios supplicios, que dura
ram todo o dia e a manhã seguinte, o governador espan
t ado do poder de J esus Christo e da constancia do mar
tyr, mandou que lhe cortassem a cabeça, procurando-lhe 
a ssim a corôa do martyrio. 

E ntretanto os criados de Bonifacio buscavam-o por 
toda a par te, e diziam entre si : 4 H:.t.-de estar em alguma 
taberna ou em outro qualquer lugar divertindo·so, em 
quanto nos cançamos em procural·o. » E stavam fallando 
assim , quando avistam o irmão do carcereiro, e lhe per
g untam , se viu um estrangeiro recem·chegado de Roma. 
«Houve hontem um, r espondeu elle, que foi martyri
sado por defender a J esus ClHisto, e teve a cabeça cor
tada. - O que nós procu ramos, disseram elles, é um 
bebedão, homem de má vida, que nada tem de commum 
com os martyres . - Pois digo-vos, replicou o irmão do 

http://www.obrascatolicas.com



51 

carcereiro, que aquelle, a quem procuraes, sofft·eu hon
tem o martyrio. Nada vos custará. a vêl-o; vinde commi
go.» Seguiram-o, e tendo reconhecido o seu amo, excla
maram chorando amarg3mente : aServo de Jesus Chris
to, perdoa-nos o mal, que temos dito de til» Depois pe
diram, que lhes fosse entt·egue o seu corpo, e tendo-o 
conseguido, embalsamaram-o e envolto em panos pre
ciosos, metteram-o em uma liteira, e pozeram-se a cami
nho para a sua terra, louvando a Deus por aquelle sue
cesso. 

Entretanto appareceu um anjo a Aglai, e disse-lhe : 
«Aquelle, que era teu escravo, é agora nosso irmão; r e
cebe-o como a teu sonhot·, e honra-o; os peccados te são 
perdoados por sua intercessão.» Ella levanta-se im media
tamente, reune alguns piedosos ecclesiasticos, e todos le
vando círios e perfumes, sahem ao encontro das santas 
relíquias. Depois mandou erigir um oratorio, digno do 
santo marty r, onde se obraram muitos milagres; e renun
ciando para sempre ao mundo, distribuiu os seus bens pe
los pobres, e consagrou-se inteiramente ao serviço de J e
sus Christo. Assim viveu tt·eze annos em exercícios de 
piedade; depois dos quaes dormiu no Senhor, sendo o 
seu corpo sepultado ao pé do de S. Bonifacio. 

Hist . eccles. 

41. O anjo cttstodio 

P erguntando um individuo a um dos padres do deser
to, que meio empregava para se conservar sempre em boa 
disposição, respondeu : «Vejo sempre a meu lado o anjo 
custodio; penso quo me assiste em todas as minhas ne
cessidades ; que me dieta, em todas as circumstancias, o 
que devo dizer e fazer, c escreve a maneira como prati
co cada uma de minhas acções. E sta vista penetra-me de 
um religioso r espeito pat·a com elle, e faz que eu es teja 
sempre disposto a não dizer nem obrar cousa, que possa 
desgostar o meu bom anjo.» 

Anno feliz . 
~-
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42. Ca1·idade dos anjos pm·a com os homens 

A E scriptUJ·a está cheia de admimveis exemplos da 
caridade dos anjos para com os homens : com effeito, um 
anjo consola Agar, quando é expulsa da casa d'Abrahão 
e reduzida quasi á desesperação no deserto. Pelo minis
teria dos anjos Loth e sua família são tirados da crimino
sa Sodoma, que ia ser presa das chammas. Um anjo sal
va Daniel das garras dos leões. Um anjo fez, que Judith 
triumphasse de Holophernes. Outro anjo vai ao carcere, 
onde estava S. P~::dro, quebra-lhe as cadêas, subtrahe-o 
á sanha de Herodes, e restitue-o aos votos dos fieis . 

Nova explic. do Catecismo. 

43. Apparição de S. Miguel archanjo 

A Igreja celebra tres appat·ições de S. Miguel. A pri
meira é a de Colossos de Phrygia., posto que se não sai
ba com exactidão em que tempo. A sua festa foi fixada 
a seis de setembro em todo o Oriente. A segunda é a ap
parição d'este :u·chanjo no monte Gargano, em Italia, no 
reino de Napoles, acontecida. nos fins do seculo quinto. 
A Ig reja celebra esta apparição a oito de maio, e a festa 
da dedicação da gruta, em que appareceu, a vinte e no
ve de setembro. Emfim a terceira appari~~ão de S. Mi
guel, venerada na Igreja com uma festa part icular, é a 
que fez a Auberto, bispo de Avranche3, em uma gruta, 
chamada a tumba, onde existe ainda a antiga abbadia de 
S. Miguel, edifi cada sobre um gmnde rochedo no meio 
do mar, no golfo, que ha entre a Normanclía, e a Breta
nha. E;~ta appat·ição teve lugat· no anno 706, e celebra
se a sua festa a dezeseis de outubro. 

Diccion. de Catmet, a1·t . MIGUEL. 

44. Queda dos·anjos 

'l'odos os aujos foram m·eados em perfeito estado de 
innocencia, destinados a gozar d'uma eterna felicidade; 
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ordens do Creador. Dotados de perfeita liberdade, podiam 
escolher o bem ou o mal, tomar ou r~jeitar a seu arbítrio 
o partido da obedioncia; mas es te p1·imeiro acto de vir
tude ou de rebelliào decid ia de sua felicidade ou repro
vação. Lucifer, que era o mais perfei to de todos, seduzi
do pelo amor proprio, esquecendo, que havia recebido 
de Deus o sêr e todas as prerogativas, que lho estão anne
xas, atreveu-se a dizer: «Far-me-hei semelhante ao Al
tíssimo, e não terá já imperio sobre mim.» Por desgraça, 
arrastou na sua rebellião uma grande parte dos anjos. 
O anjo S. Miguel, ao contrario, exclamou: «Quem ha se
melhante ao Senhor, quem p6de igualar o Todo-Podero
so?» e unindo-se-lhe os anjos, que tinham permanecido 
fieis, deu-se um grande combate no céo. O esforçado Mi
guel, revestido então d'um ·poder divino, pelejando com 
os seus companheiros contra Lucifer e seus sequazes, al
cançou plena victoria, e precipitou nos abysmos infernaes 
a Lucifer e aquelles, que se haviam rebellado com elle . 
É alli onde os desgraçados, ainda que espíritos, ardem 
em chammas, que nunca se apagarão, sem desejo de se 
convertet· nem esperança de misericordia, unicamente oc
cupados em soffrer, blasphemar de Deus, maldizer o mo
mento de sua creação, e armar ciladas á virtude dos ho-
mens. 

Apoc., cap. xn. 

45. Quem fez o demonio? 

Um catechista perguntava um dia a tres meninos, 
Henrique, Ruato e Luiz: «Quem creou os anjos? A res
posta era facil. - Deus. - Mas quem creou o demonio ?» 
estava aqui a difficuldade. Renato não quer, que seja 
Deus ; o pequeno Luiz nito sabe que resposta dar; Hen
rique r eflexiona, e exclama como que inspirado : aDeus é 
quem o creou, mas elle fez-se demonio. » 

Nova explic. do Catecismo. 
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46 . Um peccado1· li v1'e do demonio 

Em certa povoação de Hespanha, um ímpio havia-se 
entregue inteiramente ao clernonio; nunca se tinha con
fessado, e não fazia outra pratica de piedade que a de 
rezar u rna A~:e-ll1a1·ia todos os dias. Refere o padre Eu
sebio de Nurembet·g , que, na hora da morte, lhe appare
ceu em sonhos filaria Santíssima; mas tal mudança obrou 
n'elle o olhar da Mãi de D eus, que, chamando um confes
sor, fez a sua confissão com grande abundancia de lagri
mas, obrigando-se com voto a entrat· em um mosteiro, se 
recobrasse a saudc, c com estes generosos sentimentos 
expirou. 

Virtudes ele Maria. 

CAPI1'ULO V 

niYS'l 'f:RIO DA SAN'l'ISS!MA TRINDADE 

P . Que é o mystcrio da Santíssima Trindade? 
R. Não ha, não póde haver mais que um só Deus, 

• mas a Igreja nos ensina e manda crêr, que ha tres pes
soas em Deus, e 6 este o mysterio da Santíssima Trin
dade. E stas tres pessoas tem uma mesma natureza, uma 
mesma essencia, uma mesma divindade ; são iguaes em 
at tributos, isto é, igualmente sabias, poderosas, eternas, 
igualmente dignas de nossa adoração e de nosso amor. 
E stas tres pessoas são: Pai, Filho, e Espirit•) Santo. O 
Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espi1·ito Santo é Deus ; 
são tres pessoas distinctas e um unico e mesmo Deus; 
distincção e unidade que constituem o mystorio, que não 
poderemos entendet· senão na outra vida, e do qual com
tudo a Igreja dá a seguinte explicação. 

O Pai, primeim pessoa da Santíssima Trindade, co
nhecendo-se desde toda a eternidade, gera o Filho, de 
sorte que nem um só instante houve, em que fosse Deus 
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sem ser ao mesmo tempo Pai1 e sem gerar o Filho, Deus 
como elle. O Pai e o F ilho, contemplando-se e amando
se desde toda a etern idade, pt·orluzem o E spírito Santo, 
D eus como elle<~. As:~im o Filho é gerado do Pai e o 
Espírito Santo procede do Pai e do Filho. 

·! 7. Deve CIÚ·- s~; o myste1·io dct Santí ssima Tri11rlaJe 

No baptismo de Jesus Chrllito achamos admiravelmen
te expressado e manifestado o mysterio da Santíssima 
Trindade. Com effei to, depois que J esus fo i baptisado, e 
sahiu para fóra da agua, abriram-se-lhe os eéos, e «viu o 
E spírito de Deus, que descia como pomba, e que vinha 
sobre elle. n Ao me:~mo tempo ouviu-se uma voz dos céos, 
que dizia : «Este (; o meu Filho amado, no qual tenho 
posto toda a minha complacencia; ouvi-o.» Eis-aqui bem 
expressadas as tres pessoas da Santíssima Trindade; o 
Pai, qne falia desde o alto dos céos; o Filho, que é bapti
sado, e o E spírito Santo, que pousa sobre a sua cabeça, 
sob a fórma d'uma pomba. E por estas palavras ouvi-o, 
manda-nos crê1· este divino F ilho, quando nos revelasse 
este mpterio. Revelou-no!-o expressamente quando de
pois da sua rcsuneição, estando para se separar dos 
Apostolos, lhes disse : «<de e ensinai todas as nações, 
baptisando-as em nome do Pai e do F ilho e do Espírito 
Santo.» 

S. Jlfath., cap. m c xxvm. 

4:8. S onho d'mna p1·inceza 

Uma princeza, que havia perdido a fé, teve um so
nho que, segundo Bossuet, foi como que o primeiro to
que da divina misericordia, que queria convertel-a á ver
dade. Sonhou que, andando só por um bosque, via um 
cego em uma pequena choupana ; chegando-se a elle, 
perguntou-lhe, se era cego de nascimento, ou por algum 
accidcnte ; elle respondeu, que havia nascido cego. «Vis
to isso, tornou ella., não sabes, que eouaa é a luz, quão 
formosa. e agradavel é, nem que belleza e resplendor tem 
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o sol?- Nunca gozei, disse elle, de seus encantos, 
nem posso formar idéa alguma d'elle; com tudo creio, con
tinuou elle, que tem uma formosura encantadora.» Em 
seguida o cego, mudando de voz e de aspecto, e toman
do um tom de authoridade, lhe disse : o: O meu exemplo 
deve ensinar -lhe, que ha excellentes, e admiraveis cou
sas, que escapam á nossa vista, mas que não são menos 
preciosas e verdade<iras, ainda que o homem não possa 
comprehendêl-as nem imaginai-as.» 

REaNrEa, Certeza dos princípios da religião. 

49. Não entendo, não creio 

Assim discorrem os incredulos: á semelhança d'um 
rei de Sião, que negou constantemente, que a agua dos 
rios, nos paizes do Norte, gela ás vezes e apresenta uma 
superficie solida, sobre a qual se p6de andar a pé enxu
to. Não menos inconsequentes que os incredulos de nos
sos dias, os habitantes dn. Australia negam obstinadamen
te a existencia do sol, porque, envoltos em eternos nevoei
ros, e gozando só de alguns crepuaculos, nunca viram o 
astro brilhante do dia. 

Não é uma temeridade negar, que ha céo, ou que exis
te o sol, porque jámais o viram, e não tem talento para 
compreh·endet· a sua existencia? . . . Porém é menor de
lírio o dos incredulos, quando dizem: aNão vi, não en
tendo, logo é falso?» 

O padre Laberthonie. 

50. Um 1·m·o talento confundido po1· um men ino 

Um homem de grande engenho passava um dia á bor
da do mar, procurando profundar o mysterio da Santís
sima Trindade, eaquecido de que quem pretende sondar 
os segredos da magestade de Deus será opprimido de 
sua gloria, quando viu ao pé de si um menino, que não 
cessava de trazer agua do mar em uma concha e a 
deitava em uma cova, que fizera na areia. Perguntou
lhe: ~ Que quer o menino conseguir, lançando n'essa. cova. 
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a agua., que vai buscar? - Quero, respondeu elle, met
ter n'ella. toda a agua do mar. » Não pôde aquelle deixar 
de se rir. » «Pois olhe, replicou o menino, ou antes um 
anjo, que havia tomado a fórma de menino; mais facil se
ria metter toda a agua do mar n'esta pequena cova, do 
que o senhor comprehcnder o mystel'io da. Santíssima. 
Trindade. Poderia o espírito do homem, que é tão limi
tado, comprebender a Deus, que é infinito?» Desappare
ceu a visão, e o sabio reconheceu, que era. Deus, quem 
lhe dava tão salutar lição pela bocca d'um menino, e 
nunca mais tratou de sondar as profundezas dos myste
rios impenetraveis a todos os mortaes. Este engenho 
tão profundo era Santo Agostinho. 

Confissões de Santo Agostinho. 

51 . Um inc1·edulo confundido por um mancebo 

Um pretendido espírito forte declamava em uma so
ciedade contra os mysterios da religião, repetindo á sa
ciedade as objecções tantas vezes combatidas e refuta
das. - Fallaram varias pessoas instruídas e provaram 
que, se os mysterios eram superiores, não eram contra
rios á razão ; quando um mancebo pediu que lhe fosse 
permittido tambem fallar, e disse : «Tenho ouvido dizer 
muitas vezes, qne mysterio explicado era mysterio des
truido; e com effeito a primeira palavra do Symbolo não 
é: eu sei, eu entendo, mas sim eu creio. Razão pois tinha 
este senhor em dizer, que os mysterios tem profundezas 
impenetraveis ao entendimento humano. » Grande foi a 
admi ração de todos; e aquelle espírito forte não cabia em 
si de contente, imaginando que havia feito uma grande 
conquista, muito mais quando o mancebo appellou para 
os milagres, como demonstração evidente dos mysterios. 
«Milagres ! disse áquelle; a asserção não é nova; mas o 
nosso seculo não crê em milagres.» O mancebo, que sa
bia bem a sua lição, que fez então? Dirigindo·se a elle 
com agradavel sorriso, e adoçando a amargura da respos
ta com um fingido comprimento, lhe disse: a Quão agra
decido lhe fico por me haver confirmado na fé! - Co-
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mo é isto? - N~o declamou o senhor contra 08 mys
terios, e não clama agora contra 08 milagt·es ? - Sem 
duvida. -Pois o grande r esultado da prégação do Evan
gelho será sempre um facto incontestavel. Ora. deixar 
á religião todos v3 obstaculos, e tirar-lhe os 1micos meios, 
que tinha para os vencer, que outra cousa é senão pro
var, que aquelle resultado é evidentemente di>ino? ... » 
Assim o incredulo cahiu miseravelmente no precipício, 
que elle mesmo havia preparado. Por isso não tardou a 
r etirar-se, não podendo suster as vistas das pessoas, que 
acabavam. de preseocear a sua mais completa derrota . 

?.:h:nt. uv r, Apolog . im:olnnl. 

52. Os milag1'es conji1·ma11t os 111yste1·ios da nussa 1·eligião 

Querendo S . Gregorio· thaumaturgo converter um sa
cerdote idolatra, começou por annunciar-lhe os nossos 
santos mysterios sem tratar de os diminuit· nem de enco
brir algum. O sacerdote a tudo resistia e repugnava-lhe 
particularmente a Incarnação do Verbo, julgando como 
indigno de Deus tanto excesso de amor e de·humildade. 
S. Gregorio, sem perder tempo em discutir, promette con
venc.êl-o por um milagre, e deixa-lhe a escolha. «Faça 
pois, disse o idolatra ao bispo, mostrando-lhe uma pedra 
d'um enorme peso, faça que esta pedra se mude para 
alli (e indicou-lhe o ponto).» Gregorio manda, e a pedra 
obedece, e muda-se para o lugar designado. O pagão 
sem deliberar mais, abjura o seu sacerdocio, e deixando 
sua fa~D.ilia, sua casa e seus bens, faz-se discípulo do 
Evangelho e do digno apostolo, que acabava de o con
fundir. 

Tlida de S. Gregorio. 

53. Os myste1·ios p1·ovam a divindade do Ch1·istianismo 

Achava-se um adolescente em uma assem bléa, onde 
todos declamavam contra os milagres, e querendo elle 
defender a fé, citou Celso, Juliano e Porphyro, testemu
nhas insuspeitas que convém, em que Jesus Christo as-
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sombrou o mundo com os seus milagres. Citou em segui
ua a confissão de Rousseau e o testemunho de Voltaire ; 
mas em vão, porque se ~•chava com homens mais incre
dulos do que ltousseau, e mais obstinados do que um 
apostata em rejeitar õs milagres. Vendo pois, que era 
inutil discutir com pessoas tão mal dispostas, que faz? 
Em lugar de provar os mysterios pelos milagres, prova 
os milagres pelos mysterios, mostrando a divindade da 
r eligião pelos mesmos obstaculos creaclos contra ella. -
IT Pois que não quereis ceder, disse elle, á. authoridade 
dos vo::;sos mestres e, segundo vós, J uliano e Celso 
eram demasiado credulos, 11ão vos peço mais que uma 
cousa, qne mo concedereis facilmente : confessai pelo 
menos, que é muito difficil crêr os nossos dogmas, mas 
ainda mais difficil pôt· em pratica a nossa moral. - Diffi
cil ! gritrLm todos á uma, diga antes impossível. - Pois 
se os nossos mysterios são incríveis, replicou o adoles
cente; se é impossível crêl-os, como é que foram cridos 
por todo o universo? Como tem tido o Evangelho discí
pulos de touas as condições e até no palacio dos reis, 
quando o bapt1smo era commmnmente seguido do myste
rio?» Aterrados por um discurso tão simples, aquelles 
espíritos fortes emmudeceram, sendo muito significativo 
tão subito silencio. 

MEnAULT, Apolog. involtmt. 

54. Compa>·ações pm·a acla1·w· o mysterio da Santissima 
Trindade 

São varias as comparações, de que se servem os san
tos padres para elevar o espírito ao conhecimento do 
mystel'io da Santíssima Trindade, quanto é possível na 
presente viua. - S. Bazilio vê uma imagem d'ella no ar
co iris . «É uma luz, diz elle cujo, raio, sendo um mesmo, 
dá tres côres differentes. » S . Dionysio d'Alexandria com
p:wa-a á. agua d'uma fonte, que fórma primeiro um ar
roio, e depois produz um rio . E is·aqui uma agua que 
t em tres nomes differentes, sendo todavia a mesma. -
<< Distinguem-se tambem no sol, diz Tertulliano, tres cou-
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sas, que se reduzem a uma mesma, a luz, que é como a 
substancia do sol, o resplendor, que vem a ser o seu 
adorno, e o calor, que é como que a sua virtude; a luz 
corresponde á primeira pessoa ; o Filho, que a Escriptu
ra chama o resplendor do Pai, é naturalmente represen
tado pelo resplendor; e o ardor parece sym bolisar o Es
pírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Assim 
como uma arvore, que só tem tres ramos, distinguimos 
n'clla tres ramos ; cada um d'elles contém a sua natureza, 
e todos juntos não formam senão uma só arvore.J> 

Bonald, t. xu. 

CAPITULO Vl 

M1STERIO DA INCARN.AÇÃO 

P . Que é o mysterio da I ncarnaçíto? 
R. E' a união da natureza divina com a natureza hu

mana na pessoa do Verbo. Havendo o peccado do pri
meiro homem feito culpado todo o genero humano, o Fi
lho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, 
offereceu-se a ser nosso R -3demptor. No dia 2Õ de março, 
r einando o imperador Augusto, c governando Herodes a 
J udêa, foi o archanjo Gabriel enviado a Maria, descen
dente da real estirpe de David, e a saudou, dizendo: 
«Deus te salve, Maria, cheia de graça, annuncio·te, que 
foste escolhida para Mãi do Salvador, que se chamará 
J esus. » Maria tut·ba-se primeiramente; mas assegurando
lhe o anjo, que este prodígio se obraria sem quebra al
guma de sua virgindade, aceita a final e concebe por 
obra do E spírito Santo. A segunda pessoa da Santist~ima 
Trindade iocarna. em seu seio, unindo-se a um corpo for
mado do puríssimo s~ngue da Virgem, e a uma alma 
Cl"eada por Deus, e dôce objccto das complacencias divi-
nM. , 

A Igreja, dizendo-nos que Maria concebeu por obra 
do Espírito Santo, quer dar-nos a entender, que a In-
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carnação foi obra do amor de Deua: e ainda que se at
tribua particu larmente ao Espírito San to, por ser o amor 
do Pai e do Filho, ensina-nos todavia, que é obra da 
Santíssima 'rrindade; e assim o Espírito Santo não é Pai 
de J esus Christo, pois não o produziu de sua propria sub
stancia; e o Salvador gerado no seio d'um Pai sem mãi, 
é na terra gerado d'uma Mãi sem pai. 

55. Não ha mais que uma pessoa em J esus Christo 

Nestorio, esse famoso hereje, que se levantou no se
culo v, sustentava, que havia duas pessoas em Jesus 
Christo; que este não era Filho de Deus senão por ado
pção; que a Santíssima Virgem não era Mài de Deus, 
porque o Filho, que havia dado ao mundo, não era pes
sua divina, mas sim humana. Esta heresia foi condem
nada pelo concilio de Epheso, que foi o quinto ecumeni
co. N'dle foi a Santíssima Virgem solemnemente decla
rada Mãi de Deus, applaudindo o universo catholico com 
immenso jubilo tão grata e unanime declaração. 

PLUQUET, Diccion. das heresias. 

ó6. Ba em Jesus Christo duas naturezas 

Outro erro não menos prejudicial ensinou Eutyches, 
abbade d'um mosteiro, que havia proximo a Constanti
nopla ; e foi, que as duas naturezas, divina e humana, se 
tinham confundido, de sorte que, depois da Incarnação, 
não constituíam mais que uma só natureza. Esta heresia 
foi condemnada no anno de 450, no concilio de Ohalce
donia, quarto ecumenico. - Certo hcreje sectario de Eu
tyches, achando-se em uma asseru bléa, onde estava um 
mancebo, que tinha sido instruido com esmero por um pa
dre da companhia de J esus, queria forçar o mancebo a di
zer, que em J esus Christo não havia senão uma só natu
reza. Para o convencer d'isto, tomou dous pedaços de fer
ro, fêl-os aquecer ao fogo, e juntou-os em seguida para não 
formar dos dous mais que um pedaço. «Assim, disse elle, 
a natureza divina e a natureza humana unidas em uma 
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mesma pessoa não fazem senão uma só natureza em Je
sus Christo. - Mas, respondeu o mancebo, ponha uma 
barra de ouro em lugar cl'este pec.laço de ferro i mande 
aquecer os dous mctaes, não fazendo d'elles mais que um 
pedaço, e pergunto-lhe: será. o pedaço todo ouro, ou to
do ferro? Por ventura cada metal uão ficará. sempre o que 
era antes, isto é, não será um sempre ouro, e outro sem
pre ferro, por mais unidos que estejam? Aqui temos pois 
dous pedaços, um de ouro e outro de ferro, que por mais 
distinctos que sejam um do outro, não formam comtudo 
senão um só pedaço. É d'esta maneira, concluiu o man
cebo, que a natureza divina e a natureza humana, posto 
que distinctas uma da outra, não formam mais que uma 
só pessoa em Jesus Christo. » O hereje, que não espe
rava semelhante r esposta, ficou confuso, e sahiu em se
guida, cheio de colera, dirigindo mil imprecações ao que 
acabava de assim o confundir. 

Ca,.tas edificanles, missão do Levante. 

57. Jesus Ch1·isto é vm·dadei1·o Deus e ve1·dadei1·o homem 

«Assim como o ferro em braza, diz S. F rancisco de 
Sales, tem a natureza do ferro e do fogo, e póde chamar
se ferro e fogo ao mesmo tempo, assim tambem J esus 
Christo, havendo tomado a natureza humana como o fer
ro se une com o fogo, é verdadeiro Deus, em razão do 
fogo da divindade, e verdadeiro homem, em razão do fer
ro da humanidade. E assim como o ferro, por mais es
brazeado que esteja, não deixa de Ret· pesado, maciço, 
firme e duro, c o fogo, por mais que esteja no ferro, não 
deixa de ser quente, luminoso, a1·dente, assim tambem a 
humanidade de Nosso Senhor J esus Christo não deixa de 
ser sujeita ao calo1·, ao frio, e ás dôres, ainda que esteja 
unida á divindade i e a divindade não deixa de set· glo
riosa e omnipoten te, apesar da sua união. com a humani
dade.» E assim como o ferro em braza. produz effeitos, 
de que seria incapaz, se não estivesse em braza, e a sua 
união com o fogo faz este capaz de outros effeitos, que 
não produziria, se estivesse só, assim tambem o conjunto 
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theandrico (isto é, divino e humano ao mesmo tempo) 
produz maravilhosos effeitos, que não produziria, se não 
fosse senão divino, ou se fosse sómente humano. Além 
d'isto as operações do ferro, em quanto ferro, são distin
ctas das operações d'nm ferro, que está. em braza, e as
sim como em quanto ferro rompe, por exemplo, um peda
ço de madeira, e em qu:tnto em braza o queima, do mes
mo modo as operações do conj unto theandrico, em quan
to é divino, se distinguem das operações d'este conjunto 
em quanto é humano, e ás avessas. Finalmente, assim co
mo esta differença de operações não impede, que o fer
ro e o fogo con tribuam j untos para o fim, que o artista 
se propoz unindo-os, ou aquecendo o ferro, assim tambem 
a diffm·ença, que ha entre as operações divinas e huma
nas do conjunto theandrico, não impede, que ambos con
tribuam juntos para obter o fim, que Deus se propoz, 
unindo as duas naturezas, e para o qual esta união era 
necessaria. 

P RESSY, Past., t. 1. 

CAPITULO VII 

MYS'l'ERIO DA REDE)lPÇÃO 

Paixão e morte de Jesus Christo 

J esus Cbristo, tendo vivido trinta annos na terra, oc
cupado na oração e no trabalho, dando ao mundo o exem
plo de todas as v irtudea, qniz cumprir a obra da nossa 
r edempção. R etirou-se ao deserto, onde j ejuou por espa
ço de quarenta dias, e havendo-se preparado assim para 
a préga<;ão do Evangelho, percorreu a J udêa, annuncian
do a palavra divina, curando os enfermos, restituindo a 
vista nos cegos, a falia aos mudos, e resuscitando os 
mortos. Os judeus, invejosos e obcecados, não querendo 
reconhecei-o por Deus, subornam Judas, um dos diacipu-
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los, o qual entrega o seu divino Mestre, dando-lhe um 
osculo, e o põe nas mãos de seus inimigos. J edus a lge
mado como um c1·iminoso, é primeiro conduz1do a casa 
de Annaz, e em seguida á de Caiphaz, onde é tratado in
dignamente, esbofetado por um criado, negado por S. Pe
dro, julgado digno de morte, e abandonado durante to
da a noite aos ultrajes d'uma ímpia soldadesca. Condu
zem-o na manhã seguinte a casa de Pilatos, governador 
da Judêa pelos romanos. Demasiado illustrado para não 
poder perceber a injustiça, mas demasiado fraco para re
sistir a ella, Pilatos a proveita-se da occasiào, que se lhe 
offerece, de desencarregar-se do crime sobre Herodes, o 
qual por sua vez lhe remette Jesus como louco. Julgan
do desa1·mar assim o furo1· do povo, o governador per
gunta-lhe a quem prefere soltar: a J esus ou a Barrabás? 
Ah! é preferido este. Nem a fl.agellação, nem a CCiroação 
de espinhos, nem nenhuma crueldade o aplaca. «Crucifi
cai-o, g 1·itam de todas as partes, crucificai-o !» Pila tos 
cede a final, e condemna Jesus a ser crucificado . Cami
nha J esus para o Cal vario, levando a cruz; é n'ella pre
gado, entre dous ladrões ; toda a natureza se cobre de 
luto, as pedras fendem-se; as scpultu1·as abrem-se; o sol 
eclipsa-se , e tres horas depois do meio dia Jesus expira. 
Atravesliam-lhe o lado com uma. lança e o seu corpo é 
depositado em um sepulchro novo, tendo o sêllo publico, 
e guardado por numerosos soldados . 

58. Parabola de S . Bemm·do sobre a Paixão 
de Nosso Senhor Jesus Christo 

Imaginemos um escravo que, t endo cons pirado con
tra a. vida do rei e convencido do crime de lesa-mages
tade, é condemnaclo a moner no supplicio o mais infame 
que possa conceber-se. Movido de compaixão, o príncipe, 
herdeiro do reino, lança-se aos pés de seu pai, pedindo
lhe o pe1·dão do réo, e vendo que nada póue obter, offe
rece-se, para o livra1·, a padecer os mesmos tormentos, a 
que o réo está condemnac!o. O pai aceita o offerecimen
to do filho, que não contente de occupar o lugar do es-
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cravo no supplicio, obtem ainda, que o escravo occupe o 
lugar do filho no reino. - O generoso príncipe vai pois 
para o supplicio e vai cheio de alegria, porque, morren
do, póde manifestar o excessivo amor~ que tem ao crimi
noso, não lhe pedindo, em reconhecimento de tão ex
traordinario beneficio, senão ser amado d'elle. Que di
riamos, se o escravo fosse insensível á morte de tão ge
neroso pril}cipe? Se se associasse até aos algozes, para 
apressar a sua morte e augmentar os seus tormentos? Não 
diríamos, que era o mais barbaro de todos os homens? 
Eis comtudo o que succedeu ao filho de Deus em sua 
Paixão: o procedimento d'este escravo é uma fraca ima
gem do vosso, ó homens, como ides vêl-o na applicação 
d'esta parabola. 

Com effeito, quem é esse joven príncipe, que se en
trega á morte para salvar um escravo desgraçado? É Je
sus Christo, Filho de Deus vivo, sendo elle tambem om
nipotente, sabio e eterno como o Pai. Quem é este escra
vo desgraçado, senão nós que temos sido tão frequente
mente e talvez sejamos ainda escravos do demonio e do 
peccado, nós que fomos tantas vezes rebeldes a Deus e 
ré os de lesa-magestade divina? Que soffre por nós Jesus 
Christo? Os ultrajes mais grosseiros, os tormentos mais 
horríveis, e a morte mais cruel e infame, isto é, a mor
te da cruz. De que modo soffre? Livre e voluntariamen
te. Vê, que não póde aplacar a colera de seu Pai justa
mente irritado contra nós, nem livrar-nos das penas in
finitas, que temos merecido, senão tomando sobre si os 
nossos peccados; offerece-se pois com a melhor vontade 
a seu Pai para tomar o nosso lugar. Que pede por tudo 
isto? Se pedisse, que lhe sacrificassem os todos os nossos 
bens, repouso, saude, prazeres, gloria, e a mesma vida, 
não nos pediria demasiado. Mas só pede uma cousa: que 
o amemos, e observemos fielmente os seus mandamentos. 
Teremos animo para lhe recusar este amor, para o offen
der e nos juntarmos aos seus algozes para lhe renovar as 
dôres de sua Paixão? Não seria isto o cumulo da ingra
tidão e da perfidia? 

CATECISMO. 

Exercícios do Pad·re Nepveu. 
5 
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69. Um deísta conve1·tido 

Refere um illustre gentil-homem, que tinha. viajado · 
pela Palestina, que um companheiro de viagem, deísta, 
ainda que dotado de grande talento, tratava, durante o 
caminho, de metter a ridículo as relações, que faziam 
os sacerdotes catholicos sobre os santos lugares e as sa
gradas relíquias. Foi com esta má dispos i~ão visitar as 
fendas d'uma rocha, que se mostra no monte Calvario 
como prova do terremoto acontecido na morte de J esus 
Christo, e que está agora encel'l'ada na vasta cupula, que 
o imperador Constantino mandou construir. Mas, quando 
se poz a examinar estas fendas com a exactidão e atten
çiio d 'um naturalista, disse ao seu amigo : «Agora come
ço a ser christão. Fiz, continuou elle, um largo estudo 
de physica e de mathematicas, e estou certo, que a ru
ptura d'es ta rocha. não póde s"r causada por tel'l'emoto or
dinario e natural. U m abalo semelhante teria separado 
as diversas camadas, de que está composta a massa, mas 
seguindo sempre as veias e rompendo as ligaduras pela 
parte mais fraca, como succede nas l'ochas, que tem le
vantado outros terremotos, e como a mesma razão nos 
ensina. Porém aqui é differente; a rocha est:.\. partida 
transversalmente; a ruptura cruza as veias d 'um modo 
estranho e sobrenatural. Vej o pois clara e evidentemen
te, que é effeito d'um milagre, que nem a arte nem a na
tureza poderam produzir. Portanto, acr escentou elle, 
dou graças a Deus por me bave1· conduzido aqui para 
contemplar este monumento de seu mamvilhoso poder, 
monumento que publica altamente a divindade de J esus 
Christo.P 

Sacra S eges, t . 1. 

Bella imagem da redempção 

60. O assedi n de Calais 

Depois da deploravel batalha de Crecy, em 1348, 
em que os inglezes alcançaram pleno. victoria dos fran-
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cezes, que eram commandados pelo seu rei Philippe vr, 
Eduardo ur, rei d'Inglaterra, dirigiu todas as suas for
ças contra Calais. Era governador d'esta importante pra
ça João de Vienna, cavalleiro borgonhez, que a defen
deu onze mezes com um valor invencíveL-Morriam de 
fome os sitiados, tendo que alimentar-se até de gatos e 
ratos. Estando sem esperança de soccorro, e não poden
do já defender-se mais, pedem por fim capitulação. O rei 
d 'Inglaterra quer, que se rendam á discrição; mas Gau
tier de Mauni, modêlo de cavalleiros, procurando redu
zil-o á clemencia, lhe disse com uma nobre intrepidez: 
Senhor, é muito possivel, que vossa magestade não te
nha ?·azão; p ois nos dá tttn t?·istissirno exemplo. Apoian
do as suas representações muitos outros cavalleiros, o rei 
promette perdoar aos de Calais, com tanto que seis dos 
principaes cidadãos se apresentem com uma corda ao 
pescoço a entregar-lhe as chaves da cidade, e a sacrifi
car-se pelos mais. A esta noticia houve em Calais um 
pranto geral; uma cruel incerteza opprime os corações. 
Emfim Eusechio de S. Pedro, o mais rico proprietario 
da cidade, toma a palavra, e diz, que elle será o primei
ro a entregar-se para salvar o povo. Tres de seus paren
tes, João de Aire, e os irmãos Jayme e Pedro W ijand 
imitaram a sua generosidade. A historia não nos conser
vou o nome dos outros dous. João de Vienna, abatido 
pelas fadigas e pela fome, conduz fóra das portas da ci
dade estas seis victimas, que tão generosamente se sa
crificavam pela patria ; entrega-os a Maurin, jurando-lhe, 
que eram os mais honrados e notaveis proprietarios da 
cidade. Mauni apresenta-os ao rei, que estava rodeado 
d'um grande numero de barões, que choravam de com
paixão. Eduardo, dirigindo a estes cidadãos um olhar de 
furor, manda, que lhes cortem a cabeça; em vão todos 
os barões e seu filho, o príncipe de Galles, intercerlem 
por elles . Eduardo conserva-se inexoravel ; sua esposa, 
a rainha, que se achava pejada, lança-se chorando a seus 
pés. Al~! senlun·, lhe diz ella, ?'ogo humildemente a vos
sa magestade que, pelo amo1' de Jesus Ch1'isto e por meu 
amo?·, se digne pe,·doa?' a estes seis cavallei1·os. O rei 

* 
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olha-a, cala-se por um instante, e diz-lhe: Ahl senho
ra, antes queria, que vos achasseis em out-ro luga1· que 
aqui ,· mas v6s pedis-m)o, e eu não posso dm·-·uos um des
gosto; deixo-os á vossa disposição. São pot~tos em liber
dade, não só elles, mas tambem todos os habitantes, que 
tinham cahido nas mãos do vencedor. 

Diccion. de anecdotas. 

61. Como pôde J esus Clu·isto satisfaze,· po·r n6s 
sendo offendido 

Ainda ·que não haja em J esus Christo senão uma pes
soa, consta comtudo de duas naturezas, que a fazem equi
valente a duas pessoas ; do mesmo modo que o homem 
composto de alma e de corpo equivale, por assim dizer, 
a dous homens, por causa das duas classes de operações 
que exerce, umas intellectuaes, e outr·as sensit ivas. Sen
do estas oppostas, ás vezes, e fazendo-se mutua guerra, 
r esulta que tendo deixado dominar a carne o espírito, se 
para expiar a falta me imponho alguma maceração, dir
se-ha com verdade que o homem, exercendo as funcções 
intellectuaes como espiritual, é a pessoa offendida, e es
te mesmo homem, castigando a carne, e soffrendo aquel
la dôr, é a pessoa, que satisfaz. 

Temos outro exemplo no duplo poder soberano, espi
ritual, e temporal, de que está revestido o Papa. Isto 
faz, que haja d'alguma maneira duas pessoas n'elle ; as
sim se se désse o caso de se rebellar contra elle a cida
de de Roma, e para a castigar lançasse contra ella uma 
excommunhão, que a forçasse a entrar na obediencia, 
poderia dizer-se que o Papa, como pontífice, se havia fei
to dar satisfação a si mesmo, offendido como príncipe. 

Pnr.ssY, Pa.st., t. r • 

. Bet.s que produz a memoria da Paixão 

62. Bellct palavra d)mn habitante da Vondêa 

Um paisano de Rairie, sahindo do combate com a ca-
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beça aberta d'uma cutilada e escorrendo sangue, dizia 
a umas mulheres, que choravam, curando-lhe as fer idas : 
aFilhas, iato não é nada; quanto mais soffl·eu Jesus 
Christo por mim ! » 

SAI'INAUD, Viagem da Vc1uiêa. 

63. Quanto consola a nwmo1·ia da Paixão 

Santa Magdalena de Pazzi distinguia-se particular
mente pelo ardente desejo, que tinha de soffrimentos. 
Por mais duros, que fossem os trabalhos, a que Deus 
submetteu a sua innocencia, nunca se cançou de soffrer, 
antes quanto mais soffria, mais desejava sofft·er . Em certa 
occasião, que uma violenta enfermidade lhe havia feito 
experimentar as mais vivas dôres, perguntou-lhe uma de 
suas religiosas, d'onde lhe podia vir tanta pa.ciencia e 
fortaleza, que Jámais se queixava, nem fallava de seus 
males? Pois não vês, respondeu a santa, mostrando-lhe 
um crucifixo, que tinha junto á cama; não vês o que o 
amm· infinito de Deus fez pm· mim~ é isto o que me sus
tem e me consola; e poderia eu queixa1·-me de soffrer 
alguma cousa, tendo á vista os t01·mentos d't~m Det~s 
cmcificado po1· mim ~ 

Nova CXjJlic. do Catecismo. 

64. A memoria da Paixão afasta do peccado 

A memoria da Paixão foi o meio, de que se valeu Je
sus Ch.risto para santificat· Santa Maria de Genova, e 
accender no seu coração o fogo do amor divino . Jesus ap
pareceu-lhe, levando a cruz ás costas, todo coberto de 
sangue, que lhe manava em abundancia de todas as par
tes do corpo. Ao vêr tão lastimoso espectaculo, a santa 
foi tomada de horror, e r efl.ectindo, que os seus peccados 
haviam posto o Salvador n'aquelle estado, sentiu o seu 
coração penetrado d'uma dôr tão viva e d'um amor 
tão vehemente, que lhe parecia achar-se fóra de si. «Ó 
amor! exclamou n'aquelle transporte; nunca peccar, já 
que tão caro vos custa o peccado, nunca mais peccar. » 

Idem. 
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65. A Paixão de Jesus Christo inspim humildade 

Godofredo de Bulhão, vendo-se acclamado rei de Je
r usalém, não quiz cingir o diadema. u Como, dizia elle, 
me adornaria com uma corôa de ouro e de diamantes na 
cidade, em que o Filho de Deua, Senhor e Creador do 
universo, se viu barbaramente coroado de espinhos, pa
ra expiar os meus peccados ! Um vil mortal receberia em 
Jerusalém mais honras que o Todo-Poderoso! Que pen
sariam de minha piedade, que diriam de meu respeito 
para com o Salvador do mundo? ~ 

MwuAun, Hist. das cruzada8. 

66. Visão de Santa B1·izida 

Veio esta santa ao mundo pelo anno 1302, e sendo 
ainda muito nova, tenrlo-lhe monido os paes, foi educa
da por sua tia, pessoa de grande virtude. Na idade de 
dez annos, sentiu-se tão commovida d'um sermão, que 
ouviu sobre a Paixão de Nosso Senhor Jesus Christo, que 
na noite seguinte lhe pareceu vêr J esus Christo pregado 
na cruz, todo coberto de chag-as e de sangue, e ouviu ao 
mesmo tempo uma voz, que lhe dizia: «Olha, minha fi
lha, quan to soffri!- Ai! quem vos tratou d'esse mo
do? disse ella.- Os que me desprezam, respondeu a 
voz, e são insensíveis ao amor, que lhes professo.'» Nun
ca se apagou a impressão, que lhe fez este sonho myste
rioso; desde então os soffrimentos de Jesus Christo foram 
o objecto continuo de suas meditações; o simples pensa
mento que Deus padeceu por rlós enternecia tanto a sua 
alma, que não podia conter as lagrimas. - Br izida mor
reu como uma santa a vinte e tres de j ulho do anno de 
1373, na idade de setenta e um annos. Meditemos como 
ella frequentemente a Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Christo, e esta meditação nos inspirará horror ao pecca
do, valor para. fazer fructos dignos de penitencia, amor 
para com Jesus Christo, paciencia e resignação nas tri
bulacões da vida . . 

Vida ele Santa BrbidC! . 
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CAPITULO VIU 

VIDA GLORIOSA DE JESUS CHRISTO 

P. Que fez Jesus Cbristo depois de sua morte? 
R . Assim que Jesus Christo moneu, o seu corpo, co

mo já dissemos, foi depositado no sepulchro, e a sua san
tissima alma baixou aos infemos, não ao lugar onde os 
demonios são atormentados, mas sim onde estavam deti
das as almas dos justos, mortos desde o principio do 
mundo; os quaes, havendo observado a lei, esperado no 
Redemptor futuro, e obtido o perdão de seus peccados em 
virtude dos meritos ele Jesus Christo, aguardavam o mo
mento da sua liberdade para subir ao céo. Dá-se tambem 
a este lugar o nome de limbo. Jesus Christo desceu a el
le para consolar as almas e alegrar aquelles justos, an
nunciando-lhes, que brevemente entt·ariam no r eino dos 
céos, que estava fechado pelo peccado de Adão. 

67 . Restm·eiçào de J esus C h r isto 

' Em vão havtam posto guardas om r edor do sepulchro 
do Senhor; a hora do poder das trevas tinha já paõsado; 
era preciso, que se cumprisse o grande milagre da resur
reição de J esus Christo, que devia servir de prova á reli
g ião. Assim ao terceiro <lia depois da sua morte, a alma 
de Jesus Curisto une-se com o corpo, dotado das quali
dades dos corpos gloriosos, e saue do sepulchro sem mo
ver sequer a pedra, que fechava a entrada. Umas santas 
mulheres vão ao rornpet· do sol em balsamar os restos pre
ciosos do divino Salvadot·. Mas que surpt·eza ! Vêem um 
anjo rodeado de luz celestial, que lhes diz : ".Não temaes : 
sei, que viestes buscar a J esus; resuscitou já, não está 
no sepulchro; vêde o lugar onde estava . Levai esta feliz 
noticia aos discípulos.» S. Pedro e S. João vem a toda 
a pressa para ser tambem testemunhas do prodígio. Os 

.. 
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outros discípulos, convencidos da verdade das promessas 
do Sal vador, reanimam-se, e dispõem-se a publicar por 
toda a parte a divindade de Jesus Christo resuscitado. 

S. Jl1ath., cap. xxvm. 

68. Appa1·ição de Jesus Ch1·isto a Magdalena 

Santa l\'Iaria Magdalena, assim chamada de Magda
lt,m, onde habitava, cerca do lago de Genezareth, na Ga
lilêa, foi curada por Jesus Christo, que a livrou de sete 
demonios. Desde entFto uniu-se ~1. pessoa do Salvador, se
guindo-o aonde quer que elle fosso, escutando com avi
dez as instrucções, que sahiam de seus sagrados labios. 
Acompanhou-o ainda durante a Paixão, e seguiu-o até ao 
monte Calvario. Ao terceiro dia depois d~ sua morte, 
t endo ido de manhã cêdo ao sepulchro para embalsamar 
de novo o seu corpo, não o achando e pondo-se a chorar 
amargamente, apparecem-lhe dous anjos, vestidos de 
branco, e lhe perguntam, por que chora. «Choro, respon
de ella , porque roubaram o meu Senhor, e não sei onde 
o pozeram. " Voltando-se depois, vê a Jesus Christo, sem 
o conhecer , pensando que era um hortelão. «Mulher, por
que choras? lhe diz o Salvador, que buscas? - Se o 
tiraste d'aqui, responde ella, dize-me onde o pozeste, e 
eu o levarei. » Disse-lhe Jesus: llfm·id! E esta conhe
cendo-o, lança-se a seus pés para os beijar ; impediu
lh'o o Salvador, e lhe ordenou, que dissesse de sua parte 
aos Apostolos, que não ia ainda pat·a junto de seu Pai. 
E assim Magdalena foi, segundo o santo E vangelho, a 
primeira, que viu o Salvador r esuscitado. 

S. Ma1·cos, cap. xn. 

69. A scensão de Jesus Ch1·isto 

Quar enta dias haviam decorrido desde a resurreição 
de J esus Christo; os Apostolos estavam j á su:fficiente
mente confi t·mados na fé d'este mysterio fundamental e 
instruidos de tudo o con..:ernente á obra, que lhes tidha 
sido recommendada. Jesus Christo havia-lhes já r evelado 
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a economia de sua sagrada religião, traçado o plano da 
Igreja, conferido o seu poder, e promettido todas as suas 
graças. Só faltava, que o sôpro do Espírito Santo désse 
alma e vida a esta creação divina. Mas Jesus Ohristo 
tinha-lhes dito, que o Paraclito não viria, sem que elle 
houvesse subido aos céos. Tudo se prepara pois para este 
grande e ultimo successo tla vida do Salvador sobre a 
terra.. Leva comsigo os discípulos, e os conduz ao monte 
das Oliveiras. Alli, depois de lhes ter reiterado as suas 
instrucções e promessas, estende as mãos para os aben
çoar, e eleva-se, na presença de mais de quinhentas pes
soas, aos céos, e logo uma nuvem resplandecente o oc
culta e o subtrahe ás suas vistas. Os anjos e os bemaven
turados, que iam com elle, foram as unicas testemunhas 
da magnilicencia, com que este vencedor da morte e do 
inferno fez a sua entrada na gloria. Dous d'estes espíri
tos bemaventurados se separaram d'este brilhante corte
jo para tirar os discípulos do enlevo, em que os conser
vava este magnífico espectaculo, e annnnciar-lhes, que 
os mortaes não veriam mais a J esus até ao fim dos tem
pos, em que viria com o mesmo apparato de gloria e ma
gestade a julgar os vivos e os mortos . Em seguida os 
Apostolos tomaram o caminho de Jerusalém, e foram en
cerrar-se no Oenaculo. 

S. Luca11, cnp. xxtv. 

70. lgl'eja da Ascensão edificada pm· Santa Helena 

Ha no monte das Oliveiras, ao nordeste de Jerusa
lém, uma rocha, que conservou o nome de Vi1·i Galilrei, 
que são as primeiras palavras, que os anjos dirigiram 
aos Apostolos e discípulos, que desde esta eminencia con
templavam Jesus Ohristo, que ia subindo triumphante 
aos céos: «Homens de Galilêa, lhes disseram, Vi1'i Ga
li lrei, Jesus, que á. vossa vista acaba de se elevar ao céo, 
voltará á. terra com a mesma gloria, com que o vistes 
subir.» J esus Christo fez a sua ascensão ao sudoeste d'es
te lugar, defronte da porta dourada, em uma rocha desco
berta e um pouco JPais baixa que o ponto mais ele-
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vado da montanha. Santa Helena mandou edificar alli 
uma magnífica igreja, da qual já não existem aenão rui
nas. Esta igreja, de fórma circular, tem cento e trinta 
passos de circumferencia. Ha cento e cincoenta annos 
viam-se ainda os restos do ai tar-mór, alguns pedaços de 
columna<J e parte das pat·ede:~ exteriores. O pavimento 
fot•mado de pedras muito formosas, deixava paten te um 
espaço bastante amplo da rouha, onde se viam ainda im
presB03 os vestígios dos sagrados pés, e ao qual se subia 
por tres degmus. A abobada era em fórma de cu pula; 
porém com uma abertum, que nunca se pôde tapar, diz 
S. J erony mo, porque correspondia ao lugar, por onde ha
via passado Jesu:~ Christo, fendendo os ares . O certo é, 
que no seculo oitavo existia ainda esta abertut"a, segun
do referem escriptores muito fidedignos. Viam-se tambem 
então e ainda muito tempo tlepois, os signaes dos pés : 
sagrados vestígios, que os fieis, diz Santo Agostinho, iam 
adorar de todas as partes do mundo, e que sempre en
contravam, acrescenta Sulpicio Sevet·o, apesar dos piedo
sos roubos de tantos peregrinos, que tiravam por devo
ção uma pouca de terra, não recebendo o sólo nenhum 
damno por isso. Agora só se vê um signal sobre a pe
dra, que parece o pé esquerdo d'um homem. Em 1666 
distinguiam-se os dedos do pé voltados para o septen
triào. Alguns affirmam que, pelo meado do seculo cleci
mo setimo, os pachás de Jerusalém cortaram a marca do 
pé dirt1ito, que conservam na sua mesquita, com grande 
veneração. Mas seja o que fôr; os turcos prohibiram de
baixo de pena de morte, que se tirasse a mais pequena 
parte da rocha, onde está ainda aquella marca . 

Explíc. dos lugares santos. 

71. Morte ditosa ?"eje1·ida po1· S. B ernardino de Sena 

N'aquelles aeculos de fé, em que os chn stitos mais 
distinctos por seu nascimento e fortuna consideravam 
como um dever visitar os lugares, onde se effeituaram os 
mysterios da nossa redempção, um joven gentil-homem 
emprehendeu a peregrinação a Jerusalém. Chegado que 
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foi áquella ditosa terra santificada com os ~offrimentos 
de Jesus Christo, parte logo para Nazareth. A vista d'es
ta pequena aldêa, em que a Santíssima Virgem viveu 
tanto tempo, e onde se effeituou o mysterio da lncarna
ção, o seu coração enche-se dos mais vivos sentimentos 
de r econhecimento e de amor . Quando lhe mostram em 
Belem a gruta, onde nasceu o seu Deus e Salvador, ao 
contemplar com os olhos da fê o tenro menino reclinado 
no presepio, banham as suas faces abundantes lagrimas 
de ternura, e não se sacia de beijar aquelle recinto sa
grado, que recebeu as primeiras lagrimas de Jesus. Lo
go depois, para dar novo pasto ao seu amor, percorre 
cada u m dos lugares, que foram assignalados com algu
ma circumstancia da vida de seu bom Mestre, não es
quecendo nem o Jordão, onde foi baptisado por S. João, 
nem o deserto, onde, tendo passado quarenta dias em je
jum e oração contínua, foi tentado pelo demonio, deten
do-se sobretudo nos lugares, que lhe recordam os ulti
mos mysterios da vida e Paixão do Homem-Deus. Re
nova o seu fervor no horto de Gethsemani; e ao repre
sentar-se- lhe no espírito aquellas dôres, aquelle abando
no do Filho de D eus, ouve os seus gemidos e queixu
mes, contempla aquelle suor de sangue, que o pôz em 
agonia, e não podendo derramar o sangue por seu Deus, 
rega com as suas lagrimas a terra; percorre em seguida 
as estações, segue em espírito o Salvador pelas ruas de 
Jerusalém, acompanha-o a casa de Caifaz, á de Pilatos 
e de H erodes, considera-o nú, açoutado, coroado de es
pinhos, e subindo ao monte Calvario com a cruz ás cos
tas . Chega por fim ao cume do Golgotha, onde mais suc
cumbe de dôr, quando pensa: «Aqui foi crucificado o 
meu Deus, aqui lhe traspassaram os pés e as mãos com 
enormes cravos, aqui foi consummada a obra da minha 
redempção e a salvação do gene•·o humano.»- Empre
gadas muitas horas n'estas piedosas contemplações, vai 
ao sepulchro ; do sepulcbro encaminha-se para o lugar 
venerado pelos sagrados vestígios, que o nosso divino 
Mestre deixou impressos, ao subir ao céo. A esta vista, 
cahe de joelh.os; beija a terra, como tantas vezes o ti-
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nha feito em outras partes; e levantando logo as mãos 
e os olhos ao céo, exclama: « Ó meu dôce Jesus, 6 amor 
do meu coração! aonde quereis, que eu vá agot·a? Visi
tei os lugares, que vos dignastes santificar na vossa vi
da mortal, e aquelles em que sofl'restes; segui-vos ao 
Cal vario ; acompanhei-vos ao sepulchro; eis-me aqui no 
lugar d'onde partistes para subit· ao céo. Aonde posso ir, 
Senhor, senão para j unto de vós? Fazei pois, 6 minha 
vida e meu summo bem,. que vos siga ao paraíso.» Di
tas estas palavras, inclina-se, expira, e a sua alma vôa 
ao céo.- Oh! quão dôce é morrer victima do amor divi
no ! Agora sim, é que podemos exclamar: a Morra a mi
nha alma a morte dos j ustos . Morra eu, como morreu 
este piedoso gentil-homem.» Mas para ter uma morte tão 
preciosa ante Deus, é mister, como elle, ter despregado o 
coração dos bens da. terra. e dos vãos prazeres do mun
do; é mister amar, como elle amou. 

S. FRANCISCO v•: SAr.Es, Tratado do amor de Deus. 

72. Vinda do Espú·ito Santo sob1·e os Apostolos 

Verificada a ascensão do Senhor aos céos, os Aposto
los estavam reunidos no Cenaculb com outros discípulos 
e Maria, Mãi de Jesus, preparando-se no silencio do reti
ro para a. vinda do Espírito consolador, que Jesus lhes 
havia promettido. Viviam os corações na mais estreita 
união e no continuo exercício da oração, quando no de
cimo dia, que era do Pentecostes, pelas nove horas da 
manhã, se ouviu de repente um grande estrondo, como 
d'um impetuoso vento. Estremeceu até aos fundamentos 
a casa, onde elles estavam. Apparece nos ares um glo
bo de fogo que, dividindo-se em fórma de Lnguas, foi 
pousar sobre cada um dos que se achavam ahi reunidos. 
Foi então que, cheios todos do Espírito Santo, se senti
ram mudados de repente em homens novos. Sahem logo 
do Cenaculo, e começam a prégar o Evangelho em J eru
salém, onde a solemnidade havia attrahido uma pl'odigio
sa. multidão de judeus de todas as nações. Ouvindo-os 
fallar cada um na sua propria lingua, toda a cidade es-
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ta.va pasmada, e assim se converteram muitos milhares 
de judeus. Em vão a synagoga intenta conter os pro
gressos do seu zelo ; longe de os intimidar os carceres e 
os tormentos, alegram-se de ter que soffrer pelo nome 
de Jesus Christo. De sorte que estes homens, ha pouco 
tão grosseiros e tímidos, se propõem agora nada menos 
do que conquistar o mundo, que em breve resoará com 
as suas prégações, e se admirará de se vêr feito chris
tão. 

Actos dos Apostolos, ca.p. u. 

CAPITULO IX 

DA IGREJA 

P. Que é a Igreja? 
R A Igreja é a sociedade dos christãos governada 

pelo nosso santo padre, o pontífice romano, successor de 
S. Pedro, e pelos bispos, successores dos Apostolos. 

São membros e verdadeiros filhos da Igreja: 1.0 To
dos os que baptisados, crêem o que ella nos ensina e es
t ão sujeitos ao nosso santo Papa e aos bispos; 2 .0 os ;pec
cadores são membros da Igreja, mas membros mortos. 

Não pertencem á Igreja: 1.0 os judeus e infieis, pois 
não são baptisados; 2.0 os herejes, porque recusam crêr 
na Igreja; 3.0 os schismaticos, que não querem obedecer
lhe; 4.0 os excommungados, porque a Igreja os expul
sou de seu seio por causa de seus enormes peccados. 

Historia da Reforma - Parabola 

73. Parabola pa1·a explica1· a instituição da Ig1·eja 

Querendo um monarcha fazer respeitar as leis e sal
var os seus subditos dos estragos e excursões do inimi
go, f6rma um exercito, e durante algum tempo elle mes
mo o commanda em pessoa. Depois de o haver organisa-
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do perfeitamente, chamado aos seus Estados para outros 
assumptos, confia o commando das tropas a um lugar
tenente, que elle acaba de nomear e a outt·os subdelega
dos, igualmente revestidos de seu poder, os quaes serão 
por sua vez substituídos por successores legítimos. Assim 
como em um exercito bem organisado, os officiaes exe
cutam as ordens do general em chefe, e este as do sobe
rano, assim tambem os capitães obedecem ao general, e 
os soldados aos seus capitães. Durante uma longa serie 
de annos, esta união e concordia tornou in vencível o 
exercito que, cumprindo a sua missão, alcançou victorias, 
conquistou províncias, procurou a segurança dos habi
tantes, e fez florecer no imper io a justiça e a paz. Mas 
pelo andar do tempo, a disciplina militar pareceu a al
guns demasiado severa. L evantaram-se clam01·es, já con
tra a authoridade do pt·imeiN gene1·al, que arguiram de 
exorbitante, já contra as faltas commettidas por chefes 
subalternos e simples officiaes, faltas isoladas, transito · 
rias, e muitas vezes mal provadas, e que o chefe nem 
sempre podia evitflr ou reprimir, já porque as ignorava, 
já porque não attendiam ás suas ordens e avisos. Todo 
o mundo pois clamava pela reforma, e como cada um 
queria fazel-a segundo l he ap1·azia1 começaram logo a 
desmandar-se primeiramente divisões interiores, depois 
regimentos c batalhões, e finalmente companhias parti
culares, e até simples soldados do exercito se declararam 
livres de todo o v inculo, dizendo : a Reconhecemos o rei, 
e estamos ao seu serviço ; as suas leis serão para nós sa
g radas, os seus inimigos serão os nossos; mas não reco
nhecemos nem o lugar-tenente, nem os generaes de se
gunda ordem, que pretendem govemar-nos em seu no
me; pois, sendo subdi tos como nós, que autho , idade tem 
sobre a nossa pessoa? todos somos iguaes porn.nte a lei. 
Por outro lado, tem-se commettido vai"Ías irregularida
des no quartel genera l, e podem-se commetter ainda ou
tras. Entre nós tudo correrá. perfeitamente ; ninguem se 
separará. nunca. da regra. Não admittimos, que o gene
ral em chefe seja infallivel, e ainda que t ambem o não 
somos, cada qual dirigirá melhor os negooios do reino, 
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e conhecerá melhor do que o chefe as intenções do rei. 
E por ultimo, não temos por ventura regulamentos mi~ 
litares, annaes e historias, que nos referem a formação 
do exercito, as suas primeiras campanhas, os discursos e 
as arengas, que faz iam, e as instrucções, que davam os 
primeiros generaes ás tropas, que tinham debaixo de 
suas ordens? .Pois bastam-nos estes livros, que contém a. 
vontade e a palavra do soberano : dizem de sobejo o que 
devemos fazer; não admittimos pois outras regras de 
proceder; e até estas cada qual poderá interpretai-as co~ 
mo lhe aprouver, sem que nenhuma authoridade do exer~ 
cito se arrogue o direito de fixa.1· o seu sentido e de appli~ 
cal-as a casos particulares. É possível que, no caso de 
deaaccordo, produza alguma dissensão a falta de juiz ou 
de chefe; mas d'uma maneira ou outra se substituirá 
aquelle em cada corpo, se as tropas se debandarem; e 
por outro lado, n'este conflicto de opiniões, na interpre
tação di versa ou contradictoria das ordenanças consiste 
a liberdade do soldado e o melhoramento progressivo da 
sciencia militar.» · 

Fieis todos n estes princípios, batalhões e soldados 
debandados pelejam cada um a seu modo contra o ini~ 
migo commum ; alguns de boa fé e com todas as suas 
forças ainda, outros entendem-se secretamente com elle; 
muitos abandonam praças fortes e posições importantes, 
outros querem sustentai-as ainda, e todos se retiram an
te o inimigo, queixando-se além d'isto e fazendo crua 
guerra uns aos outros. Se alguem se esforça por manter 
ainda certa disciplina entre as tropas, n&o faltam offi
ciaes ~;ubalternos e até soldados, que lhe respondem : 
a A nossa unica lei é o regulamento; ensinastes-nos a 
desprezat· a authoridade do general e de seus tenentes; 
porque havemos de reconhecer a vossa? Com que direi
to quereis dominar ou subjugar a nossa intelligencia? 
No caso de obedecer, valerá mais reunir-nos ao antigo 
exercito.» É assim que reina. uma confusão geral não só 
nos corpos debandados, mas tambem no seio de cada 
corpo em particular; querendo todos mandar, e ninguem 
obedecer, por ser isto, dizem elles, contrario á liberda-
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de. E que succede? Que deixando em descanço o ini
migo commum, só combatem a parte do antigo exercito, 
que se conservou fiel e unido ao primeiro general : é es
ta o unico objecto de seu odio, só contra ella dirigem as 
armas. E no meio d'isto, gloriando-se de pertencer ao 
exercito, porque reconhecem o rei, vem no fim da guer
ra pedir, que os recompense. Então o rei, revestido de 
magestade, lhes diz indignado : «Não vos reconheço por 
meus soldados. Havia dado as minhas ordens, não a ca
da um de vós directamente, mas ao meu primeiro gene
ral; a este competia tránsmittir-vol-as por meio dos sub
delegados. Tendo vós quebrado este vinculo, não sois 
para mim mais que estrangeiros ou inimigos. O regula
mento militar continha sem duvida a minha vontade; 
eram de certo authenticos os factos, que os annaes refe
rem; mas nunca vos disse, que elles continham tudo o 
que se passou e o que devíeis fazer, e muito menos, que 
cada um podesse interpretai-os a seu modo, e subtrahir
se á obediencia devida aos chefes. Homens de má fé I 
ignoraveis acaso, que estes livros são posteriores ao exer
cito, que suppõe e não destroe a sua existencia? Ou
vistes jámais, que um general deixe de mandar, porque 
se escreveu uma parte de suas ordens ou façanhas, afim 
de perpetuar a sua memoria? Queixaveis-vos de algu
mas faltas commettidas pelos vossos t enentes e officiaes 
subalternos ; mas primeiro deveis saber, que nem tudo o 
que qualificaes de abuso, o é a meus olhos; e visto que 
os soffro, não podíeis vós soffrel-os tambem ? E quem vos 
nomeou juizes? A mim pertence vingar as injurias, que 
se me fazem. Severos censores de vossos superiores, sois 
acaso mais perfei tos que elles? Nunca prevaricastes? Na
da tendes que exprobrar-vos? A h! Se não hou vesseis de
sertado do meu exercito, eu vos teria perdoado, como a 
elles, muitas fal tas e negligencias, a transgressão d'al
guma parte do regulamento, a indolencia, a preguiça, a 
vossa cobardia em frente do inimigo, em uma palavra, 
tudo o que póde attribuir-se a fraqueza humana, com 
tanto que interiormente houvesseis apreciado os meus in
terresaes, respeitado a minha authoridade, e cumprido o 
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vosso dever em outras circumstancias. 1\Ias essa deser
ção do exercito, esse espírito de orgulho, essa deaobe
diencia é um crime imperdoavel; não ha pretexto, que 
possa escusai-o nem attenual-o, porque leva comsigo to
dos os crimes, e os faz perpetuos e irremediaveis. V 6s 
destruistes a ordem, que eu tinha estabelecido, e que
brastes o vinculo do meu exercito : não vos limitando 
até á simples deserção, arrebatastes, dissipastes ou en
tregastes ao inimigo os fundos, que pertenciam ao exer
cito, e estavam destinados a pagar as tropas fieis, e a 
soccorrer os feridos e invalidoa. E spalhastes a sizania 
por todo o imperio ; fizestes do meu serviço um objecto 
de escandalo para os meus amigos, e de escarneo, para 
o i uimigo. E quantos d'entre vós se alistaram nas suas 
bandeiras e favoreceram os seus projectoa? Se milhões 
de subditos fieis perderam a vida e a fortuna, a vós uni
camente se deve. Depois, traidores e r ebeldes, a minha 
misericordia se estenderá sim até áquelles, que, arrasta
dos a seu pezar pela rebellião, se tenham conservado 
fieis interiormeate, servindo-me o melhor que souberam, 
e não sabendo já que ordens seguir, tenham ao menos 
obedecido á authoridade, que os guiava, e que pensavam 
ser a verdadeira. ~fas vós, orgulhosos deser tores, que ha
veis prégado a independencia e a rebellião, vós que, 
sem ser os seus primeiros authores, a suatentaes, pro
pagaes, perpetuaes, e até j ustificaes, retirai-vos para 
sempre da minha presença: sojJre1·eis a pena de mo1·te.» 

Elles foram-se bramando de raiva, cobertos de igno
mínia e de maldição. Pereceram. Todo o mundo reconhe
ceu a justiça, a sabedoria e clemencia da sentença re
gia; resoaram os ares com canticos de alegria ; todos, 
militares e mais subditos, exclamaram unanimes : «Viva 
para sempre el-rei ! viva o seu lugar-tenente e o seu fiel 
exercito l» 

E stes applausos, preludio dos que 1·esoarão no ultimo 
juizo, se ouviram em todos os seculos, entre os caiholi
cos, sempre que a Igreja anathematisou os seus filhos re
b eldes, e em particular os protestantes, que voltariam 
sem duvida ao gremio da Igreja, que abandonaram, se 

CATECIS~IO. 6 
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meditassem seriamente esta parabola, na qual se dá uma. 
idéa exacta do protestantismo e da verdadeira Igreja do 
Crucificado. O rei é Jesus Christo, o general em chefe 
é o .Papa; os generaes de segunda ordem são os bispos; 
e os capitães, os sacerdotes, que occupavam os primeiros 
lugares nas dioceses; os officiaes e os soldados represen
tam os ecclesiasticos e os fieis. O regulamento militar é 
o symbolo da Sagrada Escriptura; os desertores recor
dam os herejes e schismaticos. Dada. esta explicação, é 
facil comprehender o sentido da allegoria, que se acaba 
de expôr. 

H .\LL'Eit. 

74. Perpetuidade' da lg1·eja 

Quando a impiedade parecia sentar-se mais trium
pbante sobre as ruínas da religião, um incredulo disse 
com certo ar jactancioso : Conservai bem o P apa, porque 
jámais tereis outro. Nunca prophecia alguma foi mais vi
sivelmentl desmentida; e é digno de se notar o modo co
mo Pio VII subiu ao throno pontificio. -Tendo Deus 
chamado a si o summo pontífice Pio VI, cuja memoria du
rará tanto como a religião, da qual foi heroe e martyr 
illustre, viu-se reviver com extrema consolação em seu 
digno successor Pio VII. E para que este acontecimento ti
vesse todo o caracter d'um facto sobrenatural, os nossos 
li·mãos errantes e extraviados (os russos e os inglezes) 
foram os que levantaram a cadeira pontificia. Com cft'eito, 
Deus chamou do fundo do Norte os libertadores do Meio
dia, escolhendo o protector hereditario da Igreja grega 
para defensor da Igreja romana. Fez-lhe mudar a face 
da Italia, remover os obstaculos, e preparar o caminho, 
a fim de que o novo conclave se podesse celebrar tran
quillamente, com perfeita regularidade, e sem offerecer a 
apparencia nem ainda o menor pretexto de dissensão. V e
neza tinha a dita e a gloria de ser o asylo do sacro colle
gio; reunem·se alli todos os seus membros; é proclamado 
Pio vn, e a Igreja tem um chefe digno, que repare as suas 
desgraças, e cicatrize as suas chagas. Assim a Pro-
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videncia divina consolidou para sempre os fundamentos 
da religião catholica., não permittindo, que fosse inter
rompida a successão dos pontífices da Igreja romana, ou 
que uma r eligião schismatica dividisse o catholicismo. 

O bispo ele Atais a seus vigarios geraes. 

75. Lição dada po1· Pio VII a um mancebo 

Transferido para França o summo pontífice Pio VII 
foi recebido em Paris com toda a veneração devida ao 
seu caracter e ás suas virtudes. Quando um dia o pon
tífice romano dava a benção, segundo costumava, todos 
se haviam posto de joelhos para a receber, menos um 
mancebo, que se conservou em pé, parecendo metter a 
ridículo os que não seguiam o seu exemplo. Voltando-se 
para o joven philosopho, o santo padre disse-lhe com 
muita mansidão e dignidade : «<gnoro a que religião per
tence; mas como a benção d'um velho não póde prej u
dicar um mancebo, per mitta, que lhe dê a minha, mani
festando-lhe os desejos, que tenho de o vêr feliz. » O 
mancebo cornmovido com as palavras dú summo pontifica 
poz-se de joelhos; r ecebeu, como devia, esta lição tão 
terna quanto paternal, mostrando o pezar que lhe cau
sava não ter cumprido desde o primeiro momento este 
sagrado dever.-0 amor proprio é o mais perigoso ini
migo, e exerce grande influxo sobre a juventude . O 
mancebo, que recusava tl'ibutar esta homenagem ao ve
n eravel successor dos Apostolos, esperava a approvação 
d'n.quclles, que são inimigos jurados de todas as praticas 
religiosos. Mas um rapido olhar, qne lançou sobre a mul
tidão, fez-lhe logo vêr, que desapprovava o seu procedi
mento. Felizmente teve bastante rectidão d'espirito para 
r econhecer e reparar o erro . 

Est1·eias religiosas de 1803. 

76. P oder tempo1·al do Papa 

Queria Napoleão I despojar o Papa Pio VII de seu 
poder temporal, e não podendo vencer o obstaculo do 

* 
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pontificio N on possumus, confiado sem duvi h em al
guns bispos, que eram creaturas suas, reuniu uma com
missão ecclesiastica para que apoiasse as suas iníquas pre
t ensões. O imperador em uma sessão de apparato, depois 
de t.er tratado com desprezo os bispos da commissão, e 
mostrando-se irado contra o Papa, cl it·igiu-se a Emery, 
superior do seminario de S. Sulpicio, dizendo-lhe : «Que 
pensaes vós ácerca da authoridade do pontífice? -Se
nhor, sobre este par ticular, respondeu Emery, eu não 
posso ter outra opinião que a contida no Catecismo, que 
por ordem de vossa magestade se ensina em todas as 
igrejas, segundo o qual o Papa é a cabeça da Igreja, o 
vigario de Jesus Christ o, a quem todos devem obedien
cia. Poderá um corpo viver sem caboça, e subsistir a 
I greja sem aquelle, a quem do direito divino deve obe
decer ?» Es pantado com esta resposta, Napoleão repli
cou: «Eu não vos disputo o poder espiritual do pontí
fice; sei que o r ecebeu de Jesus Christo ; mas J esus 
Christo não lhe deu o poder temporal : quem lh'o deu, 
foi Carlos Magno ; e eu successor de Carlos Magno quero 
tirar-lh'o, porque não sabe usar d'elle, e estorva-o de 
exercer as suas funcções espirituaes. Q ue pensaes d'isto? 
- Senhor, respondeu o sabio e animoso sacerdote, j á 
que vossa magestade se compraz em honrar e citar a 
miudo o g rande Bossuet , permitta-me, que lhe cite o que 
este sabio author d.íz em defeza da Declaração do clero. 
Bem sabemos, que os pontífices romanos receberam 
por concessão dos reis e possuem legitimament e seus di
r eitos e principados, como os possuem os demais homens 
com muito bom direito. Sabemos, que estas possessões, 
como dedicadas a Deus, elevem ser sagradas, e que sem 
commetter sa~rilegio, ninguem póde usurpal-as, nem 
dál-as aos seculares. Concedeu-se á santa sé a soberania 
da qidade de Roma e seus domínios, afim de que, achan
do-se mais livre e assegurada, exercesse o seu poder em 
todo o universo. Nós felici tamos por isso não só a sé 
apostolica, mas tambem a Ig reja universal, e dirigimos 
fervorosas supplicas ao Senhor, para que este sagrado 
principado permaneça in tegro e sal v o. - Não recuso a 
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authoridade de Bossuet, tornou o imperador; tudo isto 
era certíssimo em seu tempo; com tanta. multiplicidade 
de reinos e imperios, não convinha que o Papa estives
se sujeito a um soberano particular. 1\Ias na actualida
de, que inconveniente ha, em que o Papa esteja sujeito 
a mim só, não reconhecendo a Europa outro senhor que 
a mim?» Emery viu-se alguma c·ousa embaraçado por 
temer offender com mais replicas o orgulho de Napoleão. 
«Porém, senhor, respondeu afinal, vossa magestade sabe 
tão bem como eu a historia das revoluções : o que hoje 
existe, póde não existir sempre; e por ta.nto quando em 
algum reinado não se verificassem os inconvenientes pre
vistos por Bossuet, poderiam apresentar-se ao depois. Não 
convém pois alterar uma ordem t llo sabiamente estabe
lecida.» 

O imperador, longe de se offender com isto, saudou 
com consideração Emery; tendo-lhe alguns prelados cor
tezãos dito, que o desculpasse por ser velho, respondeu
lhes : 4 Enganaes-vos ; eu não me enfadei com Emery ; 
fallou como um homem, que está bem inteirado do as
sumpto. Gósto que assim me fallem. » 

!IENRION, Hi8t. geral da Igreja, t. vm. 

77 . D eve-se obedece1· á l g1·eja 

Houve em Inglaterra na presença do rei Oswi uma 
famosa conferencia contra os irlandezes sobre a celebra
ção da Paschoa. S. Vilfredo defendia com muita erudição 
a causa da Ig reja romana, dizendo entre outras causas, 
que era. preciso attender-se ao uso estabelecido por S. 
Pedro, pois que J esus Christo havia promettido dar- lhe as 
chaves do reino dos céos e edificar a Igreja sobre elle. O 
r ei perguntou ao que defendia a causa dos irlandezes, se 
era verdade, que J esus Christo tivesse fa ll ado d'aquella 
sorte ; e como oito podaram nc.>gar- lh 'o, o príncipe acres
centou com muita graça : «Não quero contender com o 
porteiro do céo para que não succeda negar-me a entra
da, quando me apresentar á porta . 1> 

Hist. da Igreja gallicana1 t. xv. 
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78. Quanto vale a authoridade da l grtja 

Thomaz Morus, um dos homens mais illustres de 
Inglaterra, onde havia sido chanceller e um dos mais de
nodados campeões e martyres, que a.lli teve a r eligião 
cathol ica., ouvindo alguns dizer-lhe, que devia ceder á 
authoridade e ás luzes d'um parlamento inteiro, como 
superior es ás suas, respondeu: «Desconfiaria de mim 
mosmo, se fosse eu só contra todo o parlamento ; mas que 
importa que tenha contra mim o grande conselho da na
ção, se tenho em meu favor o grande conselho dos chris
t ãos, que é a I greja universal?» 

Bosso~o:T, IIú t . das variações. 

79. S egtwança que offerece a I g1·eja catlwlica 

A ntes que Carlos d'Austria, que foi depois o impera
dor Carlos VI, se casasse com a princeza I sabel de W olf
fenbu ttel, quiz esta, para tranquillisar a sua consciencia, 
consultar sobre a religião os mesmos lutheranos, cuja fé 
havia professado até então. Os doutores protestantes, reu
nidos em H elmstadt, responderam : uOs catbolicos não vi
vem em erro, quanto á substancia de sua doutrina, e é 
possível salvar -se na sua religião . -Se isso assim é, 
replicou a princeza ao saber esta decisão, não ha que va
cillar mais : ámanhã mesmo abraço a fé da Ig reja roma
na; pois, em materia tão importante, o partido mais se
guro é sempre o mais prudente . ~> O mesmo disse .o pai 
da princeza, e abraçaram j untos a religião catholica. 

Ta1: VJo:BN1 Dúcussão amigavd . 

80. Pa1·a né1o e1-ra1· na f é deve-se tJive1· em união 
com a santa sé 

Durante o schisma. de Antiochia perguntaram a S. J e
rony mo, que vivia no deserto : «Com quem estava em 
communhão, se com Vital , com Melecio ou com Paulino, 
tres pastores, que dividiam a grei de J esus Christo. » Não 
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sabendo que r esponder, escreveu ao Papa S. Damaso 
n'estes termos : aNão seguindo outro chefo quo Jesus 
Christo, vivo unido á. communhão de vossa santidade, 
isto é, á cadoi1·a de S. P edro. Sei, que a Igreja foi edi
ficada sobre esta pedra. Sendo pois profano qualquet· que 
comer o cordeiro f6ra d'esta casa, perecendo pelo diluvio 
quem não se achar na arca de Noé, e dissipando o que 
não recolhe com vossa santidade, r ogo a vossa santiJa
de, que me diga com quem devo communicar.» O sum
mo pontífice tomou em consideração a petição de S. J e
ronymo, e em consequeucia das instrucções recebidas de 
Roma, este illustre doutor adoptou a communhão de Pau
lino, que o ordenou de sacerdote. - Submetter-se humil
demente ás decisões da santa sé, eis o unico meio para 
não errar na fé. 

S. J EnONYMO, carta ó7. 

81. Bello exemplo de submissão á Ig1·eja 

Accusado Fénélon, arcebispo de Cambraia, por mui
tos bispos de França, e entre outros pelo famoso Bossuet, 
bispo de Meaux, elo ter emittido em uma obra ascetica, 
intitulada Explicação das max imas dos santos, algumas 
proposições pet·igosas em materia de religião, defendeu 
primeiro a sua obra, ruas não tendo conseguido, que os 
seus adveraarios mudassem de opinião, deixou tudo á. de
cisão do Papa. Examinado o livro por uma commissão 
de cardeaes, houve largas discussões ; porém a final foi 
pronunciada a condemnação por Innocencio xn, e o ar
cebispo de Cambraia recebeu a noticia quando subia ao 
pulpito. Mudando de repente a materia do discurso, fal
lou sobre a submissão devida á au thoridacle d'um modo 
tão persuasivo, que fez chorar todo o auditorio. Houve 
ainda mais : devia, como arcebispo, annunciar aos seus 
diocesanos a condemnação de sua obra, e prohibir-lhes a 
sua leitura; fêl-o pois em termos singelos, sem contradic
ção, nem restricção alguma, dizendo: «Ü nosso santo pa
dre, o Papa, condemnou por um breve o livro intitulado 
Explicação das maximas dos santos, com vinte e tres 
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proposições, que se extrahiram d'elle. Adheri!llos a este 
breve, tanto pelo tex to do livro, como pelas v. nte e tres 
proposições, simples e absolutamente, e sem aombra de 
r estr icção alguma. E xhortamo-vos de todo o coração á 
mesma submissão e a uma doci lidade sem reserva, para 
que não se alter e insensivelmente a simplicidade da obe
diencia devida á santa sé, da qual queremos, mediante 
a. g raça. de Deus, dar-vos o exemplo até ao ultimo sus
piro da nossa vida. Não permitta Deus, acrescentou elle, 
que jámais se falle de nós senão para recordar, que o 
pastor julgou do seu dever ser docil como a ultima ove
lha da sua grei, e que não poz nenhum limite á. sua sub
missão.» 

O CONDF. DE BAossET , Hist. de Fénélorz. 

82. S abia resposta d'um l>om p1·incipe soln·e a Igr·eja 

O bispo d<! Verdun em 'Uma conversação que teve 
com o delphim de F rança, pai de Luiz XVI, sobre a re
ligião, fallou-lhe do perigo, que correm os fieis pouco ins
t r uidos, entrando em disputa com os partidarios do err o. 
aNão, disse o príncipe, não devem entrar em discussão 
com pessoas, que podem ser mais subtis qne ell es ; mas 
parece-me, que o paisano mais simples póde confundir o 
mais sabio heresiarcha, oppondo sómente aos seus vãos 
discursos este dito de Santo Agostinho : u Vós outros só 
existis desde hontem.» 

Vida do delphim. 

83. O que dizem da lgl'eja By1·on e Thomaz Mm·us 

Byron, esse genio verdadeiramente prodigioso se não 
tivesse querido por desgraça divin isado um dia a virtu
de e outro o vicio, um dia a verdade e outro o erro, 
mas que apesar d'isto se achava sempre atormentado por 
uma sêde ardente da virtu de e da verdade, manifestou a 
v eneração que, mau gr~do seu, lhe inspirava a doutrina 
catbolica. Quiz, que sua fil ha fosse educada na nossa san
to. religião, e a razão, que dá d'esta resolução, é, que em. 
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nenhuma Igreja havia achado tanta luz de verdade como 
na catholica. 

Um amigo de Byron, o maior poeta, que possue a In
glaterra, T homaz Morus, depois de ter duvidado por mui
tos annos sobre a r rligião, que devia seguir, fez um pro
fundo estudo do Christianismo, e adquiriu a convicção 
de que não podia ser christão e logico senão com a con
diçito de ser catholico. Escreveu a historia de suas inves
tigações · e da irresistivel conclusão, a que havia chega
do forçosamente. 

«Salve, exclama elle, salve, Igreja unica e verdadei
ra, tu és o unico caminho, que conduz á vida, e a unica, 
cujos tabernaculos não conhecem a confusão das línguas. 
D escance a minha alma á sombra de teus augustos mys
terios! Longe igualmente de mim a impiedade, que in
sulta a tua obscur·idade santa, e a fé imprudente, que 
quizesse sondar os teus abysmos !» Parece, que Santo 
Agostinho escreveu contra uma e outra estas palavras : 
«Discorres, eu adm iro; disputas, passo a crêt·; vejo a 
elevação, ainda que não me seja permittido alcançar os 
limites da tua profundidade.» 

Diccion. de anecdota&. 

84. É necessa1·io qtte o homem se .submetta á Igreja 
catholica para se salvar 

O homem não é um meteoro fugaz, que desappareça 
no outro mundo. O seu destino começa na terra, para se 
completar além-tumulo. Quando dizemos que f&ra da 
Igreja não ha salvação, suppomos que, para chegar a 
este termo de nossa existencia, Deus póde indicar -nos 
um caminho especial, e tem o direito de annexar a estas 
condições, que nos impoz, a conquista do r eino, a que 
nos destinou. Póde dar-se cousa mais philosophica e con
forme aos principias da recta razão? «Soldados , vêdes 
este forte? ámanhã o assaltareis I -Por onde, capitão ? 
-Pelo norte ; não é accessivel por outro lado, e emfim, 
assim o quero. - E stá bem.» Eis-aqui o poder d'um 
general ; eis-aqui a obrigação d'um exercito. O exerci-
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to somos nós ; o for te é o termo immortal, a que tende
mos ; o general é Deus. 'l'endo sobre os nossos destinos 
um absoluto domínio, tem a faculdade de designar o ca
minho, que deve conduzir-nos ao termo; se lhe apraz, 
p6de dizer-nos : passarás por aqui, e não por outra parte ; 
logo que nos fôr intimada a sua vontade, nada temos que 
contestar.-Não me é licito dizer: não posso, pois não 
me manda nada impossível; tambem não posso acrescen
tar : não me convém; porque não é Elle que deve sujei
t ar-se aos meus caprichos; sou eu que devo submetter-me 
á sua vontade. 

Confe,·elteia. de Nossa Senhora de PariB, 1847. 

85. Fim tr·agico de vm·ios persegt,ido1·es da Ig1·eja 

Agrippa, o que fez martyrisar S. 'l'hiago Maior e 
perseguir outros Apostolos, experimentou os effeitos da 
vingança divina. No meio d'uma grande multidão de 
aduladores, que o applaudiam, acommetteram-o de repen
t e umas dôres tão vivas, que foi preciso leval-o ao pala
cio, onde continuou soffrendo horrivelmente por espaço 
de cinco dias, até que devorado pelos vermes, expirou. 

O imperador Nero, o opprobrio do genero humano, o 
que tributou á religião christã a honra de se declarar o 
seu primeiro in.iinigo, viu-se forçado a apunha lar-se para 
se livrar d'um cruel e infame supplicio. Antes o havia 
desthronado o senado. 

O imperador Domiciano, que tinha derramado o san
gue de tantos martyres, foi assassinado e até privado das 
honras da sepultura por ordem do senado. 

Adriano, que fez martyrisar um sem numero de fieis, 
teve uma morte das mais tristes e fataes. Declarou-se
lhe uma hydropisia, e vendo que os remcdios não lhe da
vam allivio, queria suicidar-se. Tendo pedido em vão um 
veneno ou um punhal, quebrou a dieta, que lhe haviam 
prcscripto; poz-se a comer e a beber o que lhe era ab
solutamente contrario, e morreu gritando : que os medi
coa o tinham assassinado. 

Severo, na guerra da Grau-Bretanha, ia acompanha-
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do de Antonino, seu primogenito. Vendo-o este a seu la
do, detem o seu cavallo, e sem dizer palavra, puxa da 
espada e intenta matar seu pai. F elizmente o golpe foi 
desviado pelos qu e o acompanhavam. Seu pai morreu 
pouco tempo depois, ruais de desgosto que de enfermi
dade-

D ecio foi morto á traição por um de seus subditos 
que, occultando-se em um pantano, lhe feriu o corpo com 
frechadas, bem como a seu filho, morrendo ambos no 
meio dos mais atrozes tormentos. 

V aleriano, aprisionado por Sapor, rei da Persia, ti
nha de servir de peanlla todas as vezes que Sapor mon
tava a cavallo. Foi esfolado vivo, e lançaram-lhe sal so
bre a carne ensanguentada. A pelle foi pintada de encar
nado e conservada em um t emplo. 

Galero foi atacado d'uma enfermidade tão vergonho
sa que, creando-se vermes em suas carnes, exhalava, 
diz Eusebio, um fedor insupportavel, que se espalhava 
não só por todo o palacio, mas ainda por toda a cidade 
de Sardica, onde se aehava. Permaneceu um anno n'es
te estado, e depois morreu. 

:M:aximo, não podendo soffrer os seus desastres, resol
veu envenenar-se. Sentiu por muito tempo abrazar-se as 
suas entranhas; dava gritos espantosos ; espoja va-se na 
t erra, mordendo-se de raiva, e batendo com a caboça 
pel_o solo e pelas paredes com tal furor, que lhe sahiram 
os olhos das orbitas, e ficou inteiramente cego. Assim 
passou quatro dias , e morreu n 'este estado, soffrendo um 
inferno antecipado. 

Histo 1·ia eccles. 

86. Castigo pela p1·ojanação d'um templo 

Um rei do J apão, recem-convertido, condemnou á 
morte um de seus pagens por t er commettido uma inde
cencia na igreja ; e quando lhe supplica.ram, que perdoas
se ao infeliz japonez, exclamou, cheio de indignação : 
c Como! Castigam-se os que faltam ao respeito aos reis 
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da terra, e eu deixaria impune o que ultrajou o supremo 
Senhor dos reis em seu mesmo templo !>J 

Hist. do Clzrist. no Japão. 

CAPITULO X 

DO PROTESTANTIS.UO 

Deu-se o nome de protestantismo aos erros de Lu
thero, porque os discípulos d'este heresiarcha protestaram 
contra um decreto do imperador Carlos v na dieta de 
Spíra, e appellaram d'elle para um concilio geral. Cha
maram-se logo protestantes os que, seguindo o exemplo 
de Luthero, se rebellaram contra a Igreja romana, uni
ca verdadeira. Basta isto s6 para comprehender, que é 
um erro propalado de varias maneiras, e que por conse
guinte não é obra divina, pois não tem a Deus por au
thor, nem a empresa é de Deus, nem os meios, de que 
se serviu, vem de Deus . 

87. Existe o protestantismo~ 

Ninguem estranhe a pergunta, pois Vinet , celebre 
protestante, em seu Ensaio sobre a manifestação das 
conve1·sões religiosas, exclama: «Ü Christianismo protes
tante está desorganísado; separam-se as vigas d 'este edi
:ficio, que desaba por todas as partes. Ha p1·otestantes, 
mas não ha p1·otestantismo; isto é um facto: este reino 
está dividido contra si mesmo d'um modo espantoso .» 

Thesonro do povo. 

88. Santidade de Luthero, etc . 

Ouçamos Cobbet, celebre historiador protestante: 
«Talvez nunca o mundo visse em um mesmo seculo uma 
multidão de homens tão miseraveis e perversos, como 
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eram Luthero, Calvino, Zuinglio, Beza e os mais corsi
pheus do partido reformador. » 

Cartas sobre a R eforma. 

89. Que é o p1·otestantismo ~ 

Para nos convencermos do impulso, que o protestan
tismo dá ás paixões, basta ouvir o g:-ito de indignação 
e de espanto, que sahiu do peito do mesmo Luthero em 
um sermão, que fez no primeiro d·omingo do Advento: 
o: O mundo corrompe-se cada vez mais ; os homens tor
nam-se cada dia mais vingativos, mais avarentos, mais 
duros, mais I immodestos, mais incorrigíveis, n'uma pala
vra, muito peores do que e1·am quando obedeciam ao P a
pa. -Não se via então, diz elle em seus colloquios, tan
ta gente velhaca e de má conducta; chamam-se agora 7·e
j01·mados1 não sendo mais que demonios incamados. To
mam do Evangelho o que lhes apraz e ao mesmo tempo 
desprezam a vontade de Deus, e blasphemam d'elle . A 
desordem chegou a tal ponto, que se alguem quizesse 
contemplar uma reunião de velhacos, de usurarios, de ho
mens dissolutos, r ebeldes, e gente de má fé, não teria 
mais que entrar em uma das cidad es, que se chamam 
evangelicas, e alli acharia muitos indivíduos d'esta especie. 
Duvido, que se encontrem entre pagãos, judeus, turcos 
ou outros infieis, semelhantes homens, em quem todo o 
sentimento de honra e de virtude esteja com pletamente 
apagado. Nenhuma emenda se vê em seus costumes ; esta 
gente leva uma vida epicurea.11 

Ouçamos Delanchthon: «Chegamos a tal grau de bar
baria, que muitos estão persuadidos que, se jejuassem 
um só dia, os encontrariam mortos na noite seguinte. 
Que furor na turba, que cegos desejos !11 (Sobre o cap. 
vr de S . Matheus) . 

Ouçamos Calvino. Depois de ter declamado contra o 
atheismo geral dos príncipes e grandes de sua seita, diz: 
o:Ha ainda uma chaga mais deploravel: os pastores ; sim, 
os mesmos pastores que sobem ao pulpito •. . , são hoje os 
mais vergonhosos exemplos de perversidade. E admiram-
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se de que os desprezem r Quanto a mim, o que me admi
ra, é n paciencia dos povos; espanto-me de que as mulhe
res e os meninos os não cubram de lama e immundicie,» 
(Sobre os escandalos) . 

Ouçamos Erasmo : « É assim, como se portam est es 
fundadores e pastores r Parece que a R eforma não se 
propoz senão transformar em noivos ou noivas os mon
jes e as religiosas; de sorte que esta grande tragedia 
está a. terminar como as comedias, em que toda. a gente 
se casa no ui ti mo a c to . » (Carta 7 e 41). 

TliesfJuro do povo. 

Os protestantes atacaram a doutrina. da. Igreja catho
lica a. respeito dos anjos e demonios. Comtudo crêem n'el
les, como o provam os escriptos de seus mestres . a: Deus, 
para castigar a. soberba, que Luthero patenteia em todos 
os seus escriptos, disse um dos primeiros sacramentarios, 
retirou o seu espírito d'elle, abandonando-o ao espírito do 
erro e da mentira, que dominará se:npre os que seguem 
as suas opiniões até que se separem d'elle.» (ÜONRADO, 
Sobre a cêa do Senho1·). 

E is-aqui agora a recriminação, que lhe faz a Igreja 
de Zurich: « Luthero qualifica-nos de seita execravel e 
r eprovada ; mas cuidado não se declare elle heresiarcha, 
por isso mesmo que não quer, nem póde associar-se aos 
que reconhecem Jesus Christo. De quão estranho modo 
se deixa este homem subjugar pelo demoniu! Quão tor
pe é a sua linguagem, e quão satanicas são aa suas pala
vras l Diz, que o dcruonio habita. agora e pam sempre 
no corpo dos zuinglianos; que sabem blaspbemias de seu 
seio satanisado, sooresatanisado e resatanisado; que a lín
gua mentirosa, movida a. sabor de Sa.tanaz, é infund ida, 
refundida e transfundida em seu veneno infernal. Pode
r ia o demonio, por mais furioso que estivesse, proferir 
palavras semelhantes? E lle escreveu todos os seus livr os 
por impulso e sob a inspiração do demonio, com quem 
luctou, e que parece que o .venceu no combate com os 
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seus argumentos victoriosos. , ( Conwa a confissão de Lu
the?·o). 

«Não vêdes, exclamava Zuinglio, que esforços faz 
Sata.naz para se apoderar d'esse homem?» (Resposta á 
confissão de Luthero) . 

Em quanto os habitantes de Basilêa collocavam na 
cathedral um epitaphio no sepulchro de João Ecolampadio, 
chamando-lhe «theologo, primeiro author da doutrina 
evangelica na cidade, e verdadeiro bispo d'aquelle tem
plo», Luthero escrevia por sua parte, que «O demonio, 
de quem se servia Ecolampadio, o afogou de noite na 
sua cama. -Este bom mestre, continuúa elle, tinha-lhe 
ensinado, que havia contradicções na E scriptura.- Vê
de a que extremos Satanaz reduz os homens sabios !» (De 
missa p1·i vaia). 

91. A seita dos protestantes ca1·ece de unidade 

Os protestantes acham-se divididos entre si até sobre 
os artigos de fé mais importantes e essenciaes; os luthe
ranos reconhecem uma só pessoa em J esus Christo; Calvi
no e Beza adimittem duas, como Nestorio. Calvino affir
ma, que Deus é author do peccado; os lutheranos olham 
isto como um erro abominavel. Luthero sustenta, que 
Christo, segundo a humanidade, está em todo o lugar. 
Zuinglio e Calvino negam-o: Luthero acha na E scl'iptura 
tres sacramentos, o Baptismo, a Eucharistia, e a Peniten
cia; Calvino admitto os dons primeiros, mas não a Peni
tencia e admitte a Ordem, que Luthero rejei ta. Zuinglio, 
negando a Penitencia e a Ordem, reconhece o Baptismo 
e a Eucharistia, etc. Onde está a unidade no meio de opi
niões tão divergentes e contrarias? Eis ainda o retrato, 
que João Jacques Ronsseau faz dos ministros protes
tantes: aNão sabem o que crêem nem o que dizem, nem 
o que querem. Se lhes perguntam, se Jesus Christo é 
Deus, não sabem que responder. Se lhes perguntam, 
q•1e mysterios admittem, tambem não se atrevem a res
ponder. O interesse temporal é a unica cousa, que deci
de de sua fé I Não se sabe nem o que crêem, nem o que 
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negam; nem sequer sabemos, se crêem só na a pparencia; 
pois o unico modo que tem de estabelecer a sua fé, é 
atacar a dos mais.» 

Catecismo de Mau.s, t. 1. 

92. No p1·otestantisrno não se acha a santidade 

l\fartinho Luthero, nascido em Eisleben, cidade de 
Saxonia, em 1484, entrou na Ordem dos Agostinhos des
calços e fez na idade de vinte e tres annos os votos de 
pobreza, ~.~astidade e obediencia. Alguns annos depois, 
apostatou, e casou-se com Catharina de Bore, monja apos
tata como elle. - João Calvino, outro chefe do protestan
tismo, era parocho de Noyon, sem estar revestido do ca
racter sacerdotal ; começou a prégar em 1537, vinte an
nos depois de Luthero, á semelhança do qual contrahiu 
um matrimonio escandaloso.- Carlostadio é o primeiro 
sacerdote da Reforma, que se casou. Assim a Ig reja pro
testante teve por fundadores um monje e um parocho 
apostatas. 

Catecismo de ilfans, t. r. 

93. É bom muda1· de religião 'f 

~Não gosto d'aquelle, que muda de religião, dizia um 
príncipe protestante ao conde de Estolberg.- Nem eu 
tão pouco, r espondeu o conde; pois se os melLS antepas
sados não t ivessem abjurado, não me veria eu obrigado 
a voltar ao catholicismo. Um protestante, que se faz ca
tholico, não muda de religião; não faz mais que entrar na 
que seus paes tiveram a desgraça de abandonar.» É em 
extremo curiosa a resposta d'um catholico, desterrado 
em Inglaterra. Perguntando-lhe um protestante, se sen
tia muito vêr as suas cinzas misturadas corn as de gente, 
que elle olhava como heretica, respondeu: aNão; porque 
declararei no meu testamento, que cavem um pouco mais, 
e se acharão juntas com as dos catholicos.» 

Idem. 
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94. O poeta Wemer 

E ste celebre poeta allemão, que se fez catholico e 
sacerdote, e prégou frequentes vezes em Vianna duran
te o congresso de 1814, foi apresentado a um dos sobe· 
ranos, que se achavam no congresso, e dizendo-lhe este 
principe, que desapprovava o procedimento dos que mu
davam de religião, Werner respondeu: uEu tambem, 
senhor, acho que Luthero commetteu uma grande falta, 
abjurando; e porque sou d'este parecer, volto á fé, que 
elle havia abandonado.& Como o soberano era protestan
te, nada replicou ; e com effeito não era facil achar res
posta. 

Diccion. de anecdotas. 

95. Nenhum catholico abjtwa na ho1·u da mm·te 

Fallando Beurier da segurança dos catholicos e pouca 
tranquillidade dos herejes, exprime-se d'esta sor te: 
«Vêem-se a. miado protestantes, que na hora da morte, ar
rependidos de ter vivido na pretendida Reforma., pedem 
um sacerdote catholico, para abjurar os seus erros. Porém 
viu-se j ámais, que um fervoroso catholico se arrependa 
na hora da morte de o haver sido, e peça a um ministro 
protestante para abraçar a Reforma? Não. D'onde proce
de esta differença? Ah! a causa é que ao primeiro o fa
cho da etemidade dá luzes, que dissipam as trevas, em 
que viveu; em quanto que ao segundo este mesmo facho 
não faz mais que acrescentar nova~ luzes ás consolado
ras, que lhe communica.va j á a sua religião.-Não po
der· eu fazer que ouçam a minha voz todos os protestan
tes! Dir·-lhes·hia com o zelo, que me inspim o desejo de 
sua salvação : «Meus queridos irmãos, pois como taes 
vos olhamos, ainda que estejaes separados de nós ; meus 
queridos irmãos, não aguardeis a hora da morte para 
abrir os olhos, vêde os signaes, que caracterisam a ver
dadeira Igreja. Todos se acham na Igreja romana, em 
quanto que não encontr·aes nenhum na Reforma. Correi 

CATEOlSMO. 7 
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pois apressurados para o seio d'uma mãi, q1te vos es
tende os braços e deseja ardentemente a vo~sa conver 
são.» 

Oonfer. 12." contra os he1·eju. 

!)6. Causa, sec1·eta do apêgo ao e1·ro 

Theodoro de Beza, um dos principaes chefes do pro
testantismo, recebeu em Genebra a visita de S. Francis
co de Sales, e conferenciando largo tempo com elle, re
conheceu, que e1·a possi vel salvm·-se na lg1·eja ?'omana, o 
que fez crêr, que se achava pouco distante dos sentimen
t os catholicos. Todavia não pôde occultar as agitações, 
que o seu coração experimentava, e os rudes combates, 
que a sua consciencia sustentava. Passada a primeira en
trevista, rogou a S. Francisco de Sales, que v oi tasse; o 
que o santo verificou até tres vezes, mas sem avançar 
muito mais que a primeira. Em uma quarta visita, que 
lhe fez o santo bispo de Genebra, foi ainda mais sensível 
o triurupho da verdadeira fé. O profundo silencio, que 
guardou Beza. sobre quanto lhe dizia de mais decisivo, 
deu a entender, que reconhecia a verdade ; mas os seus 
olhos baixos e o rubo1· de seu rosto, em que se pintava 
um coração agitado pelos remorsos, fizeram conjecturar, 
que o prendiam ao erro uns laços, que não eram de sup
pôr em um velho octogenario . .Morreu em 1605. 

Diccion. de anecdotas. 

97. Napoleão I e Canova 

Tendo o imperador Napoleão chamado Canova a Pa
ris para fazer o retrato da imperatriz Maria Luiza, en
cetaram um dia uma conversação sobre Roma, e o cele
bre pintor disse entre outras cousas: «As artes poderiam 
reviver; a religião favoreceu-a entre os egypcios, gregos 
e romanos, ou antes, só ella. as sustentou; pois as obras 
dos romanos tem o sêllo da r eligião. Esta salutar influen
cia salvou ainda as a!'tes na invasão dos barbaros ; e 
posto que todas as religiões sejam bemfeitoras das artes, 
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comtudo a. sua magnífica protectora e mãi particular é a 
verdadeira r eligião, a nossa religião catholica romana. Os 
protestantes, senhor, contentam-se com uma simples ca
pella e uma. cruz, e não dão occasião a fabricar obras 
primas. Os edificios, que elles possuem, foram feitos por 
outros. -o- O imperador, dirigindo-se a Maria Luiza, ex
clamou: ex Tem razão; os protestantes nada fizeram, que 
fosse bello I ... » - Os 'P"'otestantes nada jize1·am1 que fos
se bello I Disse-o Napoleão; e o seu juizo tem authoridade, 
pois não é natural, que fizesse sem conhecimento de cau
sa semelhante recriminação. 

Roma, 1848, 49, 60. 

98. Os protestantes e o cholem-nw1·bus 

A abnegação do clero catholico durante o cholera, e 
a indifferença dos ministros protestantes, chamaram a 
attenção dos espíritos mais prevenidos. Em toda a parte 
se notou esta indifterença de procedimento, assim em Es
cooia e em França, como nos E stados-Unidos. Um perio
dico de Pasley, perto de Edimburgo, fazia durante o cho
lera as seguintes r eflexões : «Louvam muito o proce
dimento do sacerdote cathc,lico d'este lugar, e o mere
ce. Visita na sua parochia os cholerícos de todas as clas
ses e jemrchias, expondo-se a todos os perigos para lhes 
administrar as consolações espirituaes. Não falta quem 
diga, que outro tanto deveriam fazer os protestantes, que 
são accusados de cobarJes, porque não seguem o exem
plo dos catholicos. 'l'endo chegado estas queixas aos ou
vidos d'um de nossos prégadores (protestantes), no do
mingo ultimo prégou sobre este assumpto, e mostrou mui
to engenhosamente, que o ministro protestante está me
nos obrigado que o sacerdote catholico a visitar as suas 
ovelhas no leito da morte. E como é util combater a pre
venção, que se levanta contra os nossos ministros, por 
causa de sua falta de actividade n'esta occasião, repro
duziremos com a possível exactidão o texto do sermão do 
ministro: - Exprobram-nos, porque não visi tamos os en
fermos atacados do cholera, comparando o nosso procedi-
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manto com o dos sacerdotes catholicos; mas nós achamo
nos em uma posição muito differente da sua. Não é per
mittido a um sacerdote catholico casar-se, e assim não 
vive unido ao mundo com os mesmos laços que nós. 
Quando volta a sua casa, não corre o risco de communi
car o contagio a sua mulher e a sua família; em quanto 
que nós, se visitamos os cholericofl, não só expomos a 
nossa vida, mas tambem a de muitas outras creaturas. 
Emfim não é necessario, que assistamos á morte de nos
sos parochianos; pois não levamos como o sacerdote ca
tholico as chaves do cóo na cintura; entre elles nenhum 
membro de sua grei póde entrar no paraíso, sem que 
elle lhe abra as portas. É possível, que um christão ex
perimente algum allivio, recebendo consolações espiri
tuaes na sua ultima hora; mas não é tão necessaria a vi
sita a um enfermo, que se deva chamar o sacerdote com 
perigo de sua vida e da de sua família. n - E ste texto 
não carece de commentario. 

Dicdo1l. ele a1 ecdotas. 

CAPITULO XI 

DA ~lOR1'E 

P. Que é morrer? 
R. E' separar-se a alma do corpo, para este ser encer

rado em uma sepultura, e aquella ir receber o premio ou 
o castigo, segundo as boas ou más obras que houver 
feito. 

Deus proraette aos fieis filhos da Igreja, que morrem 
na sua graça e amizade, a resvm·eição glo1·iosa e a vida 
ctm·na; mas antes de resuscitar, é preciso, que morram 
e sejam julgados. Quando morreremo~ ? Não o sabemos ; 
mas devemos frequentes vezes pensar na morte, que nos 
ameaça a cada instante, e devemos estar sempre prepa
rados. 
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99. Utilidade do pensamento da ?1101'te 

Aos reis da Abyssinia, na ceremonia da coroação, 
apresentavam-lhes um vaso cheio de terra, e uma cavei
ra, para lhes lembrar o que deviam ser um dia, sem que 
a corôa real podosse preservai-os da sorte commum a to
dos os homens. O imperador Maximiliano havia mandado 
fazer o seu ataude, quatro annos antes de morrer. Ti
nha-o sempre no seu aposento, e quando ia de viagem, 
levava-o entre a sua equipagem, pois achava n'ellc um 
bom conselheiro, e havendo seguido os seus avisos du
rante a vida, viu sem mágoa chegar o momento, em que 
devia ser encerrado n'elle. 

Josias, príncipe muito religioso, tirou os ídolos, que 
se adoravam loucamente no seu r eino, o poz em seu lu
gar esquifes e ossos de mortos, afim de que o povo, ven
do-os, pensasse em que devia morrer e reformar os seus 
costumes. 

Referem graves historiadores, que os persas encerra
vam os mortos em suas casas a fim de os ter sempre dian
te de seus olhos, e não duvidavam dizer, que os mcrtos 
e~am melhores mestres e mais sabios conselheiros que os 
VlVOS, 

S. Bernardo costumava perguntar a si mesmo fre
quentes vezes durante o dia: Fa1'ias isto, se hoje tivesses 
que nw?·r·er ~ e quando começava alguma boa :l.cção ou 
obra~ de obrigação, perguntava a si proprio: Se depois d'es
ta acção tivesses que m01'1'e?'1 como a ja1·ias ~ e assim com 
a memoria da morte mantinha-se em continuo fervor. 

Nova cxplic. do Cate<:Umo. 

100. O penitente do P apa 

Um cavalleiro de alta categoria, mas grande pecca
dor, resolveu a final converter-se. Para isto foi a Roma, 
querendo ter a consolação de se confessar ao mesmo Pa
pa. Ouviu-o este com effeito, ficando extremamente .edi
ficado da exactidão de sua confissão, da vehemencia de 
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sua dõr, e da generosidade de suas resoluções. Mas quan
do se tratou de lhe impõr a penitencia, não havia ne
nhuma, que fosse do agrado do penitente. «Jejuar I di
zia elle; não tenho forças para isso; lêr, fazer medita
ção I falta-me o tempo; usar de algum instrumento de 
penitencia! não os tenho, nem conheço o seu uso; fazer 
exercícios espirituaes, emprehender uma peregrinação l 
tenho outros negocias a que attender; estar <!e joelhos, 
dormir com algum incommodo l a saude não m'o permit
te; e além d'isto um homem da minha categoria! ... » 
Que fazer pois com um homem d'esta condição? O Pa
pa deu-lhe um annel de ouro, em que estavam escriptas 
estas palavras: Memento mori, lemb1'a-te que has-de mor
?'er. Impoz-lhe por penitencia, que t rouxesse sempre este 
annel e que lêsse as palavras n'elle escriptas ao menos 
uma vez cada dia. -Retirou-se o cavalleiro muito con
tente, felicitando-se d'uma penitencia tão ligeira; mas 
esta produziu todas as mais. O pensamento da morte fez 
tão forte e ditosa impressão no seu espírito, que em bre
ve começou a dizer a si mesmo: a Já que hei-de morrer, 
que devo fazer n'este mundo senão preparar-me para 
morrer bem? De que serve cuidar tanto d'uma saude, 
que a morte deve destruir? Para que regalar um corpo 
e uma carne, que hão-de apodrecer na sepul tura?» Feitas 
estas reflexões, não houve penitencia, que não lhe pare
cesse leve; abraçou-as todas, perseverando n'ullas até á 
morte, que foi preciosa diante de Deus, muito edificante 
aos homens, e cheia de consolação para elle mesmo. 

Parabolas do P. Boa •entum-

101. Palav1·as de alguns homens celeb1 es 
no leito de m01·te 

Augusto, depois d'um longo e glorioso reinado, disse 
aos circumstantes : Meus amigos, está te~·minada a come
dia i considerando-se como um personagem de theatro, 
que tinha apparecido um momento com certo brilho na 
acena do mundo para depôr logo os vestidos dramaticos. 
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O imperador Alexandre Severo dizia, ao morrer: Tu
do fui, mas tudo é nada. 

«Não ter eu feito por Deus o que fiz pelo rei ! dizia, 
ao expirar, o cardeal de Volzé, que cahiu em desgraça 
no tempo de Henrique vnr ; não me abandonaria n'este 
momento, como faz o amo a quem servi.» 

Um celebre moribundo, coroado muitas vezes pelas 
mãos da victoria, o marechal de Saxonia, disse aos que 
rodeavam o seu leito : Amigos, tive um bello sonho. 

Outro guerreiro, não menos famoso, o marechal de 
Luxemburgo, reconhecendo igualmente a vaidade dos 
triumphos e trophéos do mundo, dizia expirando: P?·efe
riria ag01·a um copo d' agua j1·ia dado a um pob1·e po1· 
amo1· de Jestts Ch1·isto a todas as victorias que obtive. 

Nova explic. do Catecismo. 

102. O 'melh01· p1·eservativo contm as paixões 
é pensar na mo1·te 

Interessava-se muito S. Gregorio Magno pela salva
ção d'um mancebo. Havia já esgotado mil meios para o 
ganhar e attrahir á pratica da virtude; mas todos tinham 
sido inuteis. Resolveu pois dar-lhe um mestre melhor e 
um prégador mais eloquente. Conduziu-o, sem que o no
tasse, ás catacumbas de Roma, e alli na presença dos 
trophéos da morte e de ossos descarnados : «Eis os teus 
mestres, disse elle ao mancebo admirado. O que és hoje, 
foram elles um dia; e serás um dia, e talvez bem cedo, 
o que elles são agora.>> O mancebo, com movido, deu a 
S. Gregorio a consolação, que desejava, havia tanto tem
po, ·e converteu-se. 

Vida de S. G1·ego1·io. 

103. E.ffeitos sauda'veis da vista da morte 

Havendo fallecido em Toledo a imperatriz I sabel, es
posa de Carlos v, encarregaram Francisco de Borgia, 
que era então duque de Gandia, vice-rei de Catalunha, 
e grande de Hespanha, de guardar o corpo da princeza 
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e de o acompanhar a Granada, onde se lhe ia dar sepul
tura. T endo o cortejo funebre chegado á cidade, abriram 
o ataude, segundo o costume, a fim de que o duque ju
rasse, que era aquelle o cada ver da imperatriz; mas 
achou o rosto t ão desfigurado, que não foi possível reco
nhecei-o; e por outro lado, o cada ver ex balava um cheiro 
tão infecto, que ninguem podia supportal-o. Comtudo 
F rancisco fez o juramento costumado, porque o grande 
cuidado com que o tinha tmzido, lhe garantia, que aquel
le era verdadeiramente o corpo da imperatriz. Porém 
movido do horrível espectaculo, que presenceava, disse 
a si mesmo: «Onde estão aquelles olhos tão brilhantes? 
E m que veio a parar aquella formosura, que ha pouco 
tempo todo o mundo admirava? É esta D . Isabel? .É es
ta a imperatriz, minha soberana e senhora?» A impres
são, que este espectaculo fez na sua alma, impediu-o de 
concluir a ceremonia. Passou a noite sem dormir; e pros
trado no seu quarto, derramando copiosas lagrimas, dis
se para si : «0 minha alma, que pódes tu buscar no mun
do? Até quando correrás a traz d 'uma vã sombra? Em 
que veio a· parar essa princeza, que parecia tão formosa, 
tão grande, e tão digna de respeito? A morte, que assim 
trata os diademas imperiaes, está a ponto de ferir-me; 
não é prudente prevenir os golpes, morrendo desde já 
para o mundo, a fim de que na hora da morte possa vi
ver e reinar com Deus?» Em seguida roga ao céo, que 
o tire do abysmo de suas miserias, o illumine, o fortifi
que com a sua graça, e o faça amar constantemente um 
Senhor, de quem nada seja capaz de o separar ,jámais.
No dia seguinte, ouve o elogio funebre da imperatriz, no 
qual o celebre João d'Avila pintou com tanta unção a vai
dade do mundo, o nada das grandezas humanas, que des
apparecem com a morte, e a loucura dos que não empre
gam esta vida passageira em assegurar o que é para elles 
d'uma. importancia infinita. Este discurso acabou de de
cidir a conversão de Francisco . Renuncia a r esidir na 
côrte para se entregar á piedade com todo o fervor, e 
depois obriga·se com voto a entrar em alguma ordem re
ligiosa, se sobreviver a sua mulher; e com efteito, mor-
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ta a dnqueza de Gandia, elle cumpriu o seu voto, en
trando na Companhia de Jesus, onde chegou á mais emi
nente santidade. 

Vida de S. Francisco de Borgia. 

104. Qttanto ag1·adava a S. João Esmole1· pansa1· na nw?·te 

S. João Esmolar, patt·iarcha de J erusalém, prepara
va-se com santo temor para comparecer no tribunal di
vino, e para ter presente continuamente o pensamento 
da morte, mandava cavar todos os dias a sua sepultura, 
e havia encarregado um de seus criados de lhe ir dizer 
no meio das festas e ceremonias: «Senhor, a sua sepul
tura não está ainda concluída; dê as ordens para que a 
concluam, porque ignora a hora de sua morte.» 

Catecismo de Mans . 

105. Myste1·ioso S01TÍso d'um m01·ibundo 

Estando um pobre velho enfermo quasi a expirar, 
r.hamon a sua família e alguns amigos para ao pé de seu 
leito. O socego e resignação estavam pintados no seu ros
to. Tinha os olhos cerrados: dir-se-hia, que dormia tran
quillo, a não se1· um dôce soniso, que assomou por tres 
vezes a seus labios semi-abertos. Em meio da tristeza 
geral, um de seus :filhos perguntou-lhe o que é que lhe 
fazia manifestar tanto prazer, e sorrir-se d'aquella ma
neira.- ((Da primeira vez, disse o velho, pensava nos 
prazeres fugitivos d'este mundo, e não pude deixar de 
me rir da loucura de tantos homens, que nílo cessam de 
correr atraz d'ellcs. Da segunda vez recordei-me dos ma
les, que me sobrevieram, e alegrava-me, vendo que iam 
mudar-se em eterna felicidade. Da terceira. vez, sem me 
.julgar puro aos olhos de Deus, considerava a. morte, que 
enche de espanto os homens, e sorria-me, vendo o meu 
bom anjo custodio, que se dispunha a transportar a mi
nha alma para os céos.l> Pronunciando estas ultimas pa
lavras, o velho expirou! aTomemol-o por modêlo, acres
centou um vencravel pastor, que misturava as suas la-
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grimas com as de seus ouvintes, c poderemos tambem dar 
o ultimo suspiro, sorrindo-nos.» - A morte nada tem 
de terrível nem de amargo para o christão, que foi sem
pre virtuoso. 

Smith. 

106. B ellas palavras de S. Ma1·tinho 

Pouco antes da morte de S. l\Iartinho, instavam os 
seus discípulos com elle para que se collocasse em uma 
posição mais commoda. «Doixai-me olhar antes para o 
céo do que para a tet'l'a, lhes r espondeu elle, para que 
veja o caminho, que a minha alma seguirá, quando sa
hir do corpo. 1l 

Liçõe& do Bre•·iario. 

107 . O padre Se1·kis 

O padre Serkis, armenio catholico, apesar de ter 
convertido grande numero de herejes, viu-se, como o 
santo Job, sujeito a provas, que Deus reserva n'este 
mundo aos seus escolhidos. Possuía quatrocentos carnei
ros, que pastavam no monte, porém cahiram sobre ore
banho bandos de malfeitores, e roubaram parte d'elle; a 
enfermidade matou o resto. E como os seus parentes tra
tassem de consolai-o, respondeu: «Alegro-me, porque, 
quem sabe, se haveria n'este numero algltm injustamen
te adquirido, e a tribulação purifica a falta? » Atacado 
pouco depois d'uma gravo doença, dizia aos qne estavam 
ao redor do sua cama na ui ti ma hora: «O céo se1·viu-se 
de mim para vos fazer catholicos; jurai aqui sobre a 
cruz d'este Deus, que vai julgr.r-me, que nunca. haverá. 
entre vós apostata algum. Não peço outra consolação. A 
que vem essas lagrimas ?. A morte é o p1·incipio d'uma 
vida, que todos gozaremos, segundo espe1·o, 1·eunidos no 
seio d' aquelle Senho1·, que nos deu a conhecm· a sua di
vindade.» 

E. BonÉ, CorreJJpondencia do Orie11te, t . 11. 
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108. Deve-se forma?· das cousas a idéa, czue se jo1·ma1·á 
na h01·a da mo1·te 

Eugenio IV, tendo passado grande parte da sua vida 
na obscuridade do claustro, foi tirado d'elle para ser 
elevado á cadeira de S. Pedro. A sua exaltação havia-lhe 
inspirado sentimentos quasi inseparaveis dos grandes em
pregos e dignidades. l\las quando viu aproximar-se a 

. morte, chamou ao seu aposento todos os cardeaes, que 
então se achavam em Roma, e disse-lhes : ((Queira D eus 
perdoar-me as faltas, que eu commettesse no desempe
nho d'esta formidavel dignidade. Tive gosto sem duvida 
em vêr-me elevado a uma honra, que me escapa como 
a sombra; mas o Senhor dignou-se fazer-me conhecer a 
instabilidade das cousas humanas.» E dirigindo-se logo 
depois a si mesmo, acrescentou com pasmo de todos: 
«Gabriel, Gabriel (era este o seu nome de baptismo), 
quanto melhor te fôra agora não ter sido nunca Papa, 
nem cardeal, nem bispo; mas sim ter acabado os teus 
dias como os havias principiado, seguindo tra.nquilla
mente em teu mosteiro as praticas da tua regra l » 

Estando o Papa Julio n proximo a expirar, maldis
se os seus triumphos, r epetindo muitas vezes: o: Oxalá eu 
nunca tivesse sido Papa! Oxalá eu houvesse empregado 
sempre as forças da Igreja contra os inimigos da reli
gião ! Infeliz de mim, que não conheço os meus deveres, 
senão quando já não é tempo de os cumprir lu Lição mui
to propria para nos ensin:u· a viver sempre, como qui
zeramos ter vivido, quando estivermos para morrer. 

Anecdotas christãs. 

109. Que é a vida presente ~ 

Perguntaram um dia a um pbilosopio, o que era a 
vida presente, e respondeu: «E' a viagem, que faz um 
criminoso, depois que lhe leram a sentença, desde a pri
são até ao lugar do supplicio. » Com effeito estamos con
demnados á morte desde o seio de nossa mãi, e não sa-
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himos d'elle senão para ir soffrer a. ultima peM. É ver
dade, que não nos são vendados os olhos como aos cri
minosos; mas occultam-nos o lugar do supplicio, o que 
vem a ser o mesmo. Caminhamos para elle de continuo, 
sem saber onde se acha, nem se está perto ou longe de 
nós. Quanto sabemos é, que nos aproximamos d'elle to
dos os dias ; hoje teruol-o mais perto que hontem, chega
remos a elle sem o saber, e é muito possível, que nos 
achemos actualmente n'elle, ou que não tenhamos que 
dar mais que um passo para chegar ao ponto inevitavel 
da mortP-. 

P arabolas elo padre Boaventura . 

110. Ce1·emonia das estôpas 

Gastaríamos muito tempo em descrever aqui a ex
traordinaria pompa, com que se faz a coroação do Pa
pa: fallaremos sómente d'uma circumstnncia muito par
ticular. No momento em que o Papa, revestido de seus 
ornamentos sagrados e acompanhado d'um numeroso cor
tejo, se dirige ao altar da confissão de S. Ped ro, que es
tá erecto sobre o tumulo do príncipe dos Apostolos, e é 
exclusivamente reservado ao summo pontífice, um mes
tre de ceremonias, tendo na mão uma comprida vara de 
prata, em cuja extremidade está uma porção de estôpas, 
faz uma genuflexão diante do Papa, e entretanto um 
clerigo accende as estôpas . O mestre de ceremonias le
vanta-se, e canta : Pate1· sancte, sic vransit glo?·ia mun
di : «Santo Padre, assim passa a gloria do mundo. » Repe
te-se tres vezes a mesma ceremonia, cantando cada vez 
de novo: Patm· sancte, etc., palavras que recordam ao 
pontífice, no meio da pompa, que o rodeia, quão rapida
mente passa a gloria d'este mundo, semelhante á cham
ma ephemera da estôpa, que se apaga, logo que princi
pia a accender,se. 

Historia das capellas papaes. 
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111. Um solita1·io mo1·ibundo 

Um solitario, que tivera a desgraça de se descuidar 
bastante tempo do importante negocio de sua eterna 
salvação e perfeição, estando gravemente enfermo, foi 
arrebatado em espírito ao tribunal de Deus, e conser
vou-se como fóra de si por espaço d'uma hora. N'este ar
roubamento viu a justa severidade dos juizos de Deus, 
e tendo voltado a si, sentiu-se tão movido a mudar de 
vida, que emprehendeu a mais rigorosa penitencia. Fez 
tapar com cal e pedra a porta da sua cella, permanecen
do alli encerrado durante doze annos, sem fallar com nin
guem, e não vivendo senão de pão e agua, que lhe le
vava um monje. Estando para morrer, os solitarios que 
viviam no mesmo mosteiro, derribam a parede, que fe
chava a cella, e chegando-se ao moribundo, rogam-lhe, 
que lhes diga alguma palavra de edificação. Escusou-se 
por muito tempo, mas afinal disse-lhes: «Perdoai-me, ir
mãos, se não vos digo mais que isto. Se os homens sou
bessem, quão terrível é o juizo de Deus, na verdade, na 
verdade vos digo, que nunca poderiam resolver-se a 
offendêl-o.» Ditas estas palavras expirou, deixando to
dos os solitarios penetrados d'um santo e salutar terror. 

Cat.ecismo de Man8. 

MORTE DOS PECCADORES E DOS JUSTOS 

A morte dos jt,stos, diz o Espírito Santo, é p?·eciosa 
ante o Senho1·1 mas u dos peccadores pessima. 

Morte dos peccadores 

112. Mo1·te de Voltai1·e 

O seguinte facto prova, que Deus exerce ás vezes, 
ainda n'esta vida e d'um modo terrível, a sua justa vin
gança sobre os ímpios. A morte de Voltaire, corypheu 
dos anti-catholicos do seculo passado, é tanto mais no-
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tavel, que foi atacado da ultima enfermidade precisa
mente no dia, em que elle tinha promettido o triumpho 
do atheismo. Os seus mesmos partidarios publicaram a 
carta,· em que, escrevendo a d'Alembert, lhe diz : Dent1·o 
de vinte e dous annos Deus te1·á sido vencido; esta. pre
dicção blasphema. data de vinte e cinco de fevereiro de 
1758, e no mesmo dia vinte e cinco de fevereiro de 
1778, isto é, vinte annos depois, Voltaire era atacado 
do vomito de sangue, que o levou á sepultura. A vio
lencia do mal fêl-o logo desmentir a sua profissão de in
credulo, pois chamou um dos sacerdotes, que mais havja 
ultrajado e calumniado em sens escriptos, o padre Gau
thier, vigario de S. Sulpicio; fez de joelhos a confissão de 
suas culpas; poz em suas propria.s mãos a retractação 
authentica de suas impiedades e escandalos; mas quan
do mais esperanças tinha de coroar a grande obra de sua 
reconciliação com Deus, os seus ímpios companheiros a 
isso obstaram, não deixando entrar o sacerdote, que de 
novo voltava para acabar de restituir (lO redil do Pastor 
divino aquella ovelha desgarrada. O pbilosopho, sentin
do renascer todos os seus receios, exclamava : j{o?'I'O 
abandonado de Deus e dos howms ; e com effeito breve 
se achou com as convulsões e os horrores da desespera
ção. Com os olilos vagos, pallido e espantado, agita-se, 
r evolve-se em todos os sentidos. Vendo abrir-se diante de 
si aquelle inferno, de que tantas vezes havia escarneci
do, treme de horror, e o seu ultimo suspiro foi o d'um 
reprobo. O celebre Tronchin, que assistiu a esta horrí
vel morte, dizia : Recm·dai-vos da 1·aiua e do ju1·or de 
01·estes, e te1·eis uma fraca pintu1·a dq. 1•aiva e do fu?·m· 
de Voltai1·e em sua ultima enfe?·midade. Oxalá, rep.:ltia 
elle a miudo, qu.e os nossos p!tilosophos ticessem sido tes
temunhas dos 1'emo1·sos e fw·ores de Voltai1·e · é a lição 
mais salutar, que teriam podido ?'ecebe1· todos aquelles, 
qne elle havia corrompido com os seus esc1·iptos! O mare
chal de Richelieu, que presenceou este tl'emendo especta
culo, não pôde deixar de exclamar : «Na verdade isto é 
demasiadamente forte; é impossível aguental-o.» 

ELIAS IlADEL1 Particularidades sobre " morte de Voltaire. 
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113. Mo;·te d'um ?'evoluciona?·io 

Callot d'Herbois, ímpio fur ibundo e revolucionaria 
exaltado, vivia intimamente unido com Robespierre, cu
jos abominaveis projectos favoreceu . Foi o principal au
thor dos assassinatos de Lião, em França; pois enviado 
áquella desgraçada cidade, em 1793, fez morrer por mão 
do algoz, a tiros de espingarda e de canhão, mil e seis
centas pessoas, sem outro crime que terem querido sacudir 
o jugo da tyrannia. Mas o braço do Senhor não tardou o. 
descarregar o peso de sua justiça sobre elle : pois temen
do a Convenção oppõr-se á. opinião publica, que se havia 
fortemente pronunciado contra oste monstt-o, mandou 
prendel-o a dous de março de 1795, e em seguida de
portal-o para Cayena, onde era detestado até dos mesmos 
negros que, na sua linguagem, o chamavam o algoz da 
?'eligião e dos homens. «Sou castigado, exclamava elle ás 
vezes, segundo nos diz uma testemunha ocular; o aban
dono, em que me acho, é um infe1·no. » E como, devorado 
d'ut.aa febre ardentíssima, chamasse em seu soccorro a 
Deus e a Santíssima Virgem, um soldado, a quem elle 
havia prégado o atheismo, disse-lhe : !~Porque escarnecias 
tu d'elles alguns mezcs antes?- Mw amigo, respondeu 
elle, o cO?·açito não Se'fltia o que diziam os labias. ll!eu 
Deus, meu Deus, acrescentou elle, 2Josso espe1·m· ainda 
pe1·dão ~ Enviai-me um consolado1'1 enviai-me al,quem, que 
afaste da mil1ha vista o fogo, que me cons(lme : llfeu Deus! 
Dai-me paz. » O espectaculo de seus ultimas momentos era 
tão espantoso, que foi preciso pôl-o á. parte e em quanto 
buscavam um sacerdote, morreu a set~ de junho de 1797 
com os olhos meio abertos, os membros retorcidos, lan
çando sangue e elilpnma pela bocca. Os negros anciosos 
d'ir a um baile, não acabaram de enterrar o seu cadaver, 
que foi pasto dos cerdos e dos corvos! 

PITOU, Viagem a Oayena. 

] 14. Mo,·te espantosa d'um peccadorr 

Estando gravemente enfermo um peccador, que havia 
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passado a vida commettendo as maiores desordens, foi vi
sitado por um santo sacerdote, que o estimava e tratava 
de o resolver a pensar na sal v ação de sua alma. O enfer
mo nada respondeu. O sacerdote representa-lhe o perigo 
em que se acha, e exhorta-o a confessar-se : 'Sim, sim, 
logo me confessarei», diz elle, e continua differindo. O 
sacerdote, animado d'um santo zelo, exhorta-o ainda mais 
vivamente. «Pois bem; venha ámanhã, responde o enfer
mo, e me confessarei.» V ai no dia seguinte o sacerdote, 
e achando-se só com o enfermo, faz o signal da cruz, co
mo para começar a confissão. O enfermo fica por algum 
tempo calado; depois com uma voz terrível pronuncia 
estas e~pantosas palavras: Peccat01· videbit et irascetu1·; 
co peccador abrirá os olhos e se irritará»; em seguida 
mette a cabeça na cama, e cobre o rosto sem dizer mais 
nada. O confessor, descobrindo-o, diz-lhe: «Não se trata 
de differir mas de se confessar sem demora.- Sim, sim, 
padre, logo me confessarei», replicou o enfermo. Então 
elle continúa o terrível texto da Escriptura: Dentibus 
suis fremet et tabescet : «o peccador rangerá os dentes e 
se consumirá de raiva »; dito isto, cala-se, e mette de 
novo a cabeça na cama, como a primeira vez. Torna a 
descobril-o o confessor, e roga-lhe com lagrimas, que 
cuide em se confessar. «Sim, padre, confessemo-nos, con
fessemo-nos », responde o enfermo, e pela terceira vez 
cobre o seu rosto, e com os olhos vagos mette-se ainda 
mais dentro da cama, dizendo estas ultimas palavras: 
Deside?'U'Til peccatol'um pe1'ibit; ecos desejos do peccador 
perecerão com elle. » O confessor assustàdo descobre-o, 
e acha-o morto. 

Ü CONDE Dl: VALliONT. 

115. M01·te d'um inc1'edulo 

Um hom em, que toda a sua vida havia fei to profissão 
de não acreditar nada, e que no artigo de morte acaba
va de desprezar os soccorros da religião, rodeado de sua 
família, que estava chorando, perguntou: Que h01·as são'J 
São dez, lhe disseram. Uma hora depois faz a mesma per-

http://www.obrascatolicas.com



113 

gunta; reitera-a ainda na hora seguinte, e lhe respondem : 
Meia noite. Eis-aqui pois, exclama elle com uma voz, 
que enche de espanto todos os assistentes; eis-aqui pois o 
momento, em que vai começar a minha desditosa etemida
de !.. . Acabando de pronunciar estas palavras, vira-se 
para o outro lado e morre. 

lnEH. 

~te dos justos 

116. Ultimas palav1·as d'ttma me-nina 

Que poderia achar de menos o justo, quando morre? 
Os bens da terra? O seu coração esteve sempre despren
dido d'elles. Os seus parentes, os seus amigos? Elle sa
be, que não os deixa para sempre. To1·naremos a vê1·-nos1 

dizia a seus desconsolados paes uma menina da cidade 
de Lião, que soffria desde muito tempo as mais acerbas 
dôres; t01·naremos a vê1·-nos1 e morreu pronunciando estas 
palavras. Erigiu-se-lhe um magnífico mausoléo, onde se 
vê sentada e escrevendo em uma columna estas palavras: 
To1-nm·emos a vêr-nos. 

P.o GLOBIOT. 

117. Morte d'um estudante 

Estando para expirar João ~aptista Caret, alumno 
do pequeno seminario de Amiens, transportado de alegria 
celestial, entoou com voz sonora o cantico: Gloria in ex
celsis Deo; e foi continuai-o com os anjos no céo. 

Recordações de S . Acheul. 

118. mtimas palav?·as d'ttm menino a sua mãi 

Um menino, a quem restavam poucos instantes de vi
da, vendo sua mãi, que chorava, disse-lhe : «Não me ha
via, minha mãi, ensinado que, para vêr a Deus era pre
ciso morrer? . . • » Apenas tinha sete annos. 

MEnAULT 1 Ensino ela 1·eligiiio. 
CATECI SMO. 8 
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119. Mo1·te .d'um joven t1·appista 

Sir Leopoldo *** na narração circumstanciada de sua 
viagem aos trappistas do Gard, em 1822, diz o seguinte: 
«Na ultima noite de novembro voltavamos d'uma das ex
cursões, que fazíamos pela margem do rio, quando o to· 
que funebre do sino da abbadia nos annunciou um sue· 
cesso extraordinario. Como sabíamos, que attingia o ul
timo período a enfermidade d'um .»ven religioso que pa
decia do peito, entramos a toda a pressa afim de assistir 
á. sua agonia, pois a morte d'um verdadeiro christão é o 
espectaculo mais sublime, que o céo possa offerecer á 
terra... Encontramos toda a communidade reunida em 
redor do religioso moribundo, que haviam estendido so
bre a cinza; iam administrar-lhe o Viatico e :1. Extrema
unção. Quando entramos estava debil, e parecia abati
do pela proximidade da morte; mas depois que recebeu 
o Pão dos fo1'tes1 pareceu reviver um instante, e levan
tando-se animado, fez a confissão publica de toda a sua. 
vida... Sustido por uma força sobrenatural, fallou, du
rante a sua agonia, da morte, do .juizo, da ineffavel dita, 
que gozam na eternidade os que nunca ganharam affeição 
ás cousas perecedoras d'esta vida. Era o moribundo um 
exilado, que estava preparado para voltar á sua patria, 
não tendo outro pezar que o de deixar os companheiros 
de seu infortunio expostos ainda ás dôres, que elle aban
donava para scmpre. - Apenas acabou de fallar, appli
cou-lhe o abbade a indulgencia planaria, e rezou a la
dainha dos agonisantes; mas logo que elle expir'ou, a 
communidade entoou o Te-Deum, como para celebrar o 
triumpho da virtude; temo costume, que parece indicar 
o fim glorioso, a que todos deveríamos tender, animando
nos a desprezar e a repeli ir turlo o que possa, durante a 
vida, apartar-nos de Deus. 

Carta de Si·r Leopoldo ;;. ·t: :;.. sobre a sua conversão ao catholicismo. 

120. Mm·te d'um pm·ocho 

O R. Landoau, parooho de S. Lifar, depois de ter pa-

http://www.obrascatolicas.com



115 

decido por algum tempo nos carceres de Nantes, foi con
demnado á morte e lançado no Loire com o seu corpo li
gado ao d'um velho religioso. Mas a sua hora não havia 
ainda soado; pois, tendo desatado a corda, que o unia 
ao religioso, pôz-se a nadar com toda a sua força para a 
margem do rio. Em breve ouve ruído, e olhando, vê a 
pouca distancia um barco, que navegava rapidamente. 
«Tende compaixão de mim, exclama o parocho, pois es
tou opprimido. de fadiga .» Recolhe-o com effeito o bar
queiro e livra da morte o pobre parocho, que permane
ceu occulto em uma aldêa durante o tempo da persegui
ção. Passados os dias aziagos, os habitantes de S . Lifar , 
sabendo que o seu parocho havia sido salvo por um pes
cador do Loire, foram rogar-lhe, que voltasse para a sua 
antiga igreja. - O velho pastor pertencia á sua grei; o 
pai não podia abandonar os seus filhos. Fixou-se o dia do 
regresso. Logo ao amanhecer viam-se chegar á aldêa airo
sos mancebos com os seus ve~tidos domingueiros; mais 
tarde chegam os principaes da parochia, conduzindo um 
cavallo, que ninguem montava, e que era destinado ao 
parocho. Põem-se a caminho, acompanhados dos que ha
viam acolhido o sacerdote em seu exílio, e que estavam 
tambem convidados para concorrer á festa do regresso. O 
coração do sacerdote t rasbordava d'alegria; rodeavam-o 
os que elle amava. como seus filhos, e a dita d'estes au
gmentava a sua propria. Ia vêr a sua modesta reside~cia 
parochial, a sua antiga igreja, e o povo, em que se havia 
feito amar, aoccorrendo a miseria, e fallando de Deus.
O acompanha.mento chegava já aos vastos areaes e la
gôas, que circumdam S. Lifar ... Este paiz, tão triste 
como é, parecia cheio de encantos ao velho pastor, que 
tornava a vêl-o depois de tão longo desterro . • . Divisan
do a torre da igreja, detem o cavallo, e fazendo o signal 
ela cruz, exclama: « Ó meu Deus I não me afasteis maia 
d'este povo I Permitti que eu aqui morra em paz no meio 
d'esta boa gente! -Oxalá, que v . s.a viva muitos an
nos para educar os que nasceram durante a sua ausencia, 
disseram os paisanos, que estavam ao pé d'elle, e que 
tinham ouvido a sua supplica. Veja as nossas mulheres, 

* 
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que vem ao seu encontro com os seus filhinhos; permit
ta, que se aproximem para que os a.bençôe. --Sim, res
pondeu o ancião, abençoai-os-hei a elles e a todos vós 
cada dia de minha vida .. . » Queria acrescentar outras 
palavras, mas o seu coração demasiadamente enternecido 
só lhe permittia chorar, abençoar e. louvar interiormente 
ao Senhor, que o havia salvo das aguas para o encher de 
ineffaveis delicias ..• - Redobram os transportes de ale
gt·ia, com as mulheres e os meninos que se unem ao cor
tejo; já chegam á entrada da povoação, onde se lhes 
reunem os enfermos e velhos, que não haviam podido ir 
mais longe receber o pastor. Alguns sacerdotes, que ti
nham vindo das parochias visinhas, se aproximam tam
bem e felicitam o confessor da fé ; trazem a cruz de pra
ta e a antiga bandeira, que a piedade dos habitantes de 
S. Lifar havia occultado para a subtrahir aos profanado
res das igrejas. Tendo chegado á primeira casa do lugar, 
o parocho desce do cavallo; os cantores entôam o Bemdi
to seja o que vem em nome do Senhor; a multidão repete 
o cantico sagrado, em quanto o parocho se reveste dos 
ornamentos sacerdotaes. Quando os freguezes vêem o seu 
querido e veneravel pastor r evestido com aquelles ricos 
or namentos, a sua dita augmenta ainda. Não se saciam 
de éontemplar o seu ar venerando, aquella fronte sere
na; aquelle olhar, que se deixa vêr entre lagrimas de 
alegria, parece o olhar d'um bemaventurado, que goza já 
das delicias do céo. Com effeito é tiío grande a emoção 
do parocho, que se vê obrigado a apoiar-se sobre o bra
ço do sacerdote, que tem a seu lado ... - Chega afinal á 
igreja, onde se precipita a multidão; abrem-se as portas 
de par em par. Quando o veneravel ancião vê o altar do 
Deus de sua juventude, a bella illuminação, o incenso 
que fumega, ~ turba apinhada que chora de ternura, sen
te o coração opprimido de gozo. Comtudo faz um esfor
ço, e entôa o cantico de acção de graças . Todos escu
tam ... Uma voz forte resôa; é a do parocho de S . Lifar, 
que canta Te Deum, Te Deum laudamus .• . , e pára de 
r epente.- Esperam silenciosos : a voz não continúa o 
hymno de triumpho e de jubilo . O sacer dote, que o ha-

http://www.obrascatolicas.com



117 

via começado na terra, ia concluil-o no céo, pois Deus o 
tinha chamado a si. 

Ca1·tas da Vendia. 

121 . - Morte edijicante do conde de Estolbe1·g 

Nada mais terno, que a relação da morte do conde 
de E~tolberg, redigida por seus filhos. Toda a gente sa
be, que este illustre escriptor foi uma das mais precio
sas conquistas do catholicismo feitas na Allemanha pro
testante. Não citaremos aqui senão as ultimas palavras 
d'esta bel! a alma ao seu medico : «Diga-me : acabará is
to á manhã ou depois d'ámanhã?- A sua fé, senhor 
conde, e o ardente desejo, que tem de vêr a Deus, per
mittem-me dizer-lhe, que não morrerá até á meia noite. 
- Bemdito seja Deus ! exclamou elle, e tomando as 
mãos do medico, aperta-as com affeição :-Agradeço-lhe 
de todo o meu coração. Louvado seja Jesus Christo! o 
Dizendo estas palavras, inclina a cabeça d'um lado, e 
depois d'alguns suspiros, vôa para o seu e nosso Pai, 
para o seu e nosso Deus. 

Catecismo de llfans. 

CAPITULO XII 

UA W i\WRTALlDADE DA ALMA 

A alma humana é immortal, pois, sendo Deus infini
tamente bom, não póde deixar de se interessar pela sor
te da o.bra prima de suas mãos; fôra grande impiedade 
suppôr, que houvesse formado uma só creatura para que 
soffresse e fosse desgraçada. Não obstante isto, se tudo 
acabasse com a morte, como poderiam reconhecer a bon
dade de Deus tantos infelizes, condemnados desde o seu 
nascimento a passar a vida em extrema pobreza, traba
lhos pesadíssimos, enfermidades habituaes e dôres terrí
veis? Se não tem que esperar mais que o nada, não tem 
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direito a queixar-se de Deus, porque lhes deu o sêr, e a. 
olhar a vida como o mais funesto de todos os dons? 

122. Raciocíni o d'um menino 

Tendo sido um menino maltratado por um condisci
pulo, quiz vingar-se; soube-o o mestre, e castigou-o . Á 
noite, elle disse a seu pai, cuja incredulidade conhecia : 
uMeu pai, ha. outra vida; tinham-m'o ensinado no Cate
cismo, e ainda quando m'o não houvessem dito, não es
taria menos persuadido d'isso; não se tendo ca~tigado o 
mal, que me fizeram, e devendo sêl-o, isso prova-me a 
existencia de outra vida. » 

llinAuLT, Ensino da ~eligili.o . 

123. Um bom pcn·oclw e um joven materialista 

Um bom ecclesiastico, não menos sabio que piedoso, 
instruía o seu povo com o zelo d'um apostolo. A sua 
eloquencia era a d'um pastor, a eloquencia do senti
mento e da persuasão . Não subia ao pulpito sem prodi
galisar consolações e animar a virtude; o que fazia repe
tidas vezes derramando lagrimas ; só os maus o temiam. 
Um mancebo do sua parochia, ignorante, mas vão e or
gulhoso como Lucifer, e valente só contt·a o céo, queren
do metter a ridículo as uteis e frequentes moralidades de 
seu parocho, disse-lhe um dia com modo insolente: Meu 
cm·o abbade, em troca das suas exhO?·tações patheticas, 
vou jaze1·-lhe a minha p1·ojissão de f é j é ·ve?·dadeú·amen
te philosophica : não c1·eio, que ha}a oum·a vtda; somos 
po1· ventu1·a mais do que machinas pe1jeitamen te Ol'gani
sadas, que a morte dest1·oe ~ Que é a sua parochia se
não um grande 1·ebanho de bestas de cargaJ 'J'Ue se le
vantam, dormem, bebem, se dive1·tem e mo1-rem ~-Man
cebo, respondeu o parocho, dando um passo atraz, cheio 
de admiração e de dôr, que lhe temos feito para nos de
g1·ada1· d'esta sorte~ Infeliz ! ... Tem demasiado espi1·ito 
pa1·a se pm·stLadi·r, que é igual a um estupido animal. 

MEBAUL'r 1 Apologüta~ involuntario~ . 
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124. Despedida d'twL bom marido u st'a mulhe1· 

P erseval Frileuse, homem não menos illustre por seu 
valor que pela sua solida piedade, vendo, que a sua ca
beça ia cabir debaixo do golpe do cutelo dos tyrannos, 
que nos fins do ultimo seculo inundaram de sangue a 
França, escreveu a sua esposa as seguintes linhas : 
«Quando receberes esta carta, minha querida e terna 
amiga, achar-nos-hemo!! separado!! para sempre : que di
go? para sempre, não; tornaremos a j untar-nos um dia 
no seio da eterna felicidade, que jámais será. perturbada 
pelas paixões dos homens. A minha viagem sobre a ter
ra acabou; ao menos espero, minha prezada amiga, que 
a bondade de Deus, perdoando-me as minhas culpas, 
que tem sido muitíssimas, me admittirá. na mansão dos 
bemaventurados, d'onde velarei sobre ti e sobre os nos
sos filhos. Adeus.J> 

125. Ultimas palavr·as d'um p ai a sua família 

Poucas horas antes de morrer, Bernardino de S. Pe
dro, author dos E studos da natu1·eza, vendo os seus fi
lhos chorando ao redor da sua cama, dirigiu-lhes estas 
ternas palavras : M eus filhos, não choreis; a nossa sepa
?'ação s6 é por· alguns dias; não m' a façaes tão dolor·osa : 
cortheço que deixo a te1·1·a e não a vida. Poucos dias an
tes, havio dito a sua esposa: « Porque te entregas a um 
pezar inutil? O que te ama em mim, viverá. sempre; a 
morte é seguida d'uma existencia immortal. » 

Vida de Bernarditw ele S . Pecl1·o. 

126. Que ctâdado convém ter· do co1·po 

Narciso, joven fidalgo que, desde a mais tenra idade, 
havia perdido seu pai, vivia em um palacio com sua mãi 
o duas irmãs. Em quanto estas se occupavam em prati
cas de piedade e caridade christã, aquelle gastava o tem
po em ataviar e regalar o seu corpo. Sua mãi offereceu-
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lhe meios para seguir a vida militar; mas consentiria em 
ir á guerra, elle que nem á caça queria ir para que não 
o arranhasse alguma. silva? Comtudo, isto produziu n'el
le uru bom effeito, e foi retiral-o de toda a desordem; 
pois temia, que o menor excesso, de qualquer genero 
que fosse, altet·asse a sua saude, ou embaciasse a bella 
côr de seu rpsto. 'l'ão singular modo de viver acarretou
lhe muitas exprobrações e sarcasmos; porém Narciso con
solava-se de tudo, admirando a sua linda cara ao espe
lho e aquella louçania e saude, em que fazia consistir 
toda a sua felicidade. Foi um dia ao palacio o padre Ba
silio, superior d'um mosteiro visinho, homem de muito 
espírito e austero, e fizeram-o ficar para o jantar, a fim 
de que, durante elle, tratasse de inspirar a mancebo 
sentimentos mais varonis e christãos . Disseram-lhe, qual 
era o fim, que se propunham, mas ,iá serviam a sobre
mesa, e ainda não se havia faltado d'isto. E ntão a irmã 
mais velha entrou no assumpto, e disse: o:Não é verda
de, padre, que não está. bem a um mancebo, e muito 
menos a am gentil-homem, não se occupar senão em ata
viar o seu corpo?- Senhora, respondeu o padre, o cor
po é uma grande parte do homem. Pelo corpo vive o ho
mem n'este mundo, e entra na sociedade com os mais. 
Pelo co1·po o homem recebe vivos sentimentos de prazer 
e de dõr, communica com os outros corpos do universo, 
opéra sobre elles, e recebe a sua impressão. De todos os 
corpos, que Deus creou, o corpo humano é sem contra
dicção o mais formoso e admiravel, sem exceptuar os as
tros do firmamento. Um corpo bem proporcionado em to
dos os seus membros, são, agil e robusto, uma physio
nomia nobre e magestosa, e ao mesmo tempo dôce e in
teressante, um rosto, cujas partes tenham o correspon
dente adorno, e cujas feições sejam regulares, um corpo 
coberto d'uma pelle fina e de bello colorido, uma cabe- · 
ça direita e ornada de cabello:l louros, 6 o mais formoso, 
que existe no mundo; nenhuma pessoa ha, que não ad
mire o que tem estas vantagens e não deseje possuil-as. 
Eu creio pois, que o corpo, esta parte essencial do ho
mem, merece todo o nosso cuidado e attenção. » 
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O mancebo exultava com este discurso, e suas irmãs 
julgando, que as atraiçoavam, quasi se il'l'itaram contra 
o padre. a Na verdade, padre, disse a que havia propos
to a questão, acaba de expôr uma moral, que não es
peravamos de si. -Esta moral, disse a mãi, é muito 
agradavel a meu filho. -Mas, padre, replica a filha 
mais nova com alguma ira, eu vejo-o em contradicção 
comsigo mesmo; porque em quanto exhorta os outros a 
cuidar do corpo, tem tão pouco cuidado do seu, que o 
cobre com um grosseiro vestido; fal-o andar com os pés 
descalços pela agua e lama no rigor do inverno; oppri
me-o com trabalhos; extenua-o com jejuns; mortifica-o ; 
não o deixa descançar de dia nem de noite. -Pelo que 
me toca, senhora, respondeu o padre, isso é differente; 
espero outro corpo no dia da resurreição. - Acaso, dis
se então o mancebo, não esperamos todos a resurreição? 
Ah! se assim é, tornou o padre, não se engane; pois não 
se póde pôr agora a dita no corpo, e esperar outro melhor 
na resurreição. Sujeitando-o agora á penitencia, immolan
do-o á justiça de Deus, fazendo-o servir, trabalhar e sof
frer por Deus, é o meio de assegurar-nos outro !'llil vezes 
mais brilhante e formoso na resurreição futura. Corpo 
impassível e immortal, tanto mais cheio de graças no ou
tro mundo, quanto mais humilhado e mortificado teuha 
sido n'este. Quando eu em moço, continuou o padre, 
amava muito o meu corpo; não pensava senão n'elle. 
Diziam-me, que era formoso, e eu acreditava-o e com
prazia-me em que m'o dissessem ; mas na idade de quin
ze annos, vendo-me atacado da varíola, cahi em mim, e 
comecei a dizer interiormente: D'esta maneira todo o 
amor, que tenho ao meu corpo, e todos os cuidados a que 
me entrego por elle, não podaram livrar-me d'este terrível 
mal, que vai desfigurar-me e tornar-me inteiramente des
conhecido. E independentemente da varíola não vês co
mo cada idade traz ao corpo alguma mudança, e lhe ti
ra pat·te do seu brilho e formosura, sem que ninguem 
possa oppôr um dique ao ra.pido curso da natureza, que 
a nosso pezar nos arrasta á velhice e á morte, e muitas 
vezes faz que esta venha antes d'aquella? Este pensa-
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manto obrigou-me a derramar lagrimas, e adormeci. Pa
receu-me, em quanto dormia, que alguem me dizia ao 
ouvido: Não chores, meu filho; usa santamente do corpo 
durante esta vida; emprega-o no serviço de Deus, e no 
cumprimento de teus deveres; soffre, sem te inquietares 
nem com as mudanças e enfermidades, que possam so
brevir-te, nem com os dissabores da velhice e dôres da 
morte ; exercita-te nos rigores da penitencis., e no dia da 
resurreição, Deus t'o restituirá perfeito e brilhante, immu
tavel, impassível e immortal, e gozarás d'elle na mansão 
da gloria por toda a eternidad·c. » Ao concluir estas pa
lavras, o padre Basilio tomou o seu bordão, e foi-se. Logo 
que elle partiu, Narciso, em lug~r de subir ao seu quar
to, como costumava, encaminhou-se para o jardim, onde 
se demorou muito tempo passeando, e refl.ectindo sobre o 
que acabava de ouvir; e depois entrou na sala, onde es
tavam as duas irmãs trabalhando, e disse : «Que pen
saes do discurso do padre Basilio? - Esta vamos fallan
do d'isso, eu e minha irmã, disse a mais idosa. E tu, 
Narciso, que dizes d'eUe?- Eu digo, que o padre tem 
razão, e que eu não me enganava. Vós repetieis-me sem 
cessar que o corpo nada valia, que era preciso despre
zai-o; e deveis saber agora, como diz o padre, que o cor
po é uma parte essencial de nós mesmos, que merece to
do o nosso cuidado e attenção, que é exactamente o que 
eu sustentava! É verdade, que eu tomava tudo ao revés, 
não considerando, que d'este corpo temos agora sómente 
o uso, e que se o uso, que d'elle tivermos fei to, fôr bom, 
nos será restituído no outro mundo com outras qualida
des, que o tornarão, por assim dizer, um corpo magesto
so e glorioso. Isto é com pouca clifferença como os diver
sos vestidos de que vos se1•vis. Tendes vestidos caseiros, 
de que não cuidaes, pois não são senão para os usar, e 
t endes tambem outros ricos e brilhantes, que conservaes 
com esmero para os dias de festa e de companhia . 
Narciso, disse a irmã mais nova, vejo, que comprehen
deste bem o pensamento do padre Basilio; e que festa a 
do dia da resurreição, e que companhia tão escolhida !» 
Todos se aproveital'am grandemente da lição; pois o ir-
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mão abraçou a profissão militar, em que j ejuava todas as 
quartas e sexta-feiras. Foi morto n'uma batalha, e achou
se-lhe um cilício debaixo do uniforme. A sua irmã mais 
nova foi um exemplar de humildade e de penitencia em 
um mosteiro, para onde se retirou. A irmã mais velha 
ficou com sua mãi, seguindo juntas as praticas da virtu
de. Todos morreram em odor de santidade e cheios da 
esperança d'uma gloriosa r esun eição . 

Parabolas do pad1·e Boaventum. 

CAPITULO XIII 

DO JUIZO PARTI CULAR 

P. Haverá um juizo particular? 
R. Sim; pois a nossa alma, depois de separada do 

corpo, comparece logo diante de Deus para ser julgada, 
e é isto o que chamamos juizo particular. 

127. O libe1·tino transp01·tado ao t1·ibunal de Deus 

Vivia um joven libertino entregue a todos os vícios, 
mas graças á educação christã, que recebera de sua. vir
tuosa mãi, ainda que tivesse perdido a moral, não havia 
perdido a fé. Um dia, em que havia commettido grandes 
excessos, teve um sonho de noite, no qual se viu apre
sentado ao tribunal de D eus. Foi tal a sua confusão, o 
seu temor e espanto que, ao despertar, se achou todo 
banhado em suor, e com os cabellos inteiramente bran
cos . «Deixai-me só, dizia elle fóra de si, e derramando 
abundantes lagrimas; deixai-me só. Vi o meu juiz; per
dão, ó meu Deus !» Souberam-o os seus companheiros de 
desordem, e foram visital-o para o consolar . «Retirai-vos, 
lhes disse elle, não sou já vosso amigo; não quero vêr
vos mais; vi o meu juiz. Que magestade e severidade 
brilhavam no seu rosto! Oh! quantas accusações, quan
tas perguntas, a que não pude responder ! Todos os meus 
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peccados estão escriptos, eu os li! Ah! que grn.nde nu
mero ! conheço a sua enormidade. Os demonios nâ.o aguar
dam senão um signal para me arrebatar l E stremeço to
do, e estremecerei por muito tempo. Amigos falsos, reti
rai-vos para sempre, que me terei por ditoso, se median
te a mais rigorosa penitoncia, podet· aplacar o meu ter
rível juiz. É isto o que eu anhelo . Ah! dentro em pou
co comparecerei ante o seu formidavel tl'ibunal ; talvez 
seja hoj e mesmo. Perdão, 6 meu Deus ! eu não cessarei 
de dizer-vos : perdoai-me; não me percaes, tende com
paixão de mim. » 

LA SAussE, Explic. dQ Catec. do im]Jerio. 

128. Histor ia rej e1·ida po1' S. J oão Climaco 

S. João Climaco r efere um exemplo não menos ter
rível que o preceden~e . «Um religioso, diz elle, chama
do E stevão, que vivia comnosco no deserto, pediu licen
ça para se retirar para um lugar mais solitario. Depois 
de se ter exerci tado nas aus teridades da vida monasticn 
e dado provas d'uma alta santidade, mandou edificar 
uma pequena cella perto da montanha, onde habitou em 
outro tempo o propheta Elias. Mas desejando viver vida 
mais penitente, retirou-se para um lugar chamado Si
lechs, onde apartado de toda a consolação e de toda a 
conversação com os homens, se entregou aos rigores da 
mais espantosa penitencia. Depois de haver pa3sado al
guns annos n'esta solidão, vendo-se muito avançado em 
idade, voltou á sua primeira cella , ao pé do monte sa
grado, onde tinha deixauo dous relig iosos da Palestina, 
encarregados de lhe conservarem o seu pequeno aposen
to. Apenas chegou alli, cahiu gravemente enfermo. No 
dia antes da sua morte, pareceu de repente possuído de 
um extraordinario terrot·; olhava á direita e á esquerda 
de sua cama, como se visse pessoas , que lhe pediam con
ta de suas acções. Respondeu tão alto, que quantos alli 
estavam presentes o poderam ouvir : «É verdade, ten
des r azão, não o posso negar; mas pot• esta falta já j e
juei muitos dias »; em seguida disse: uNão, não o fiz »; 

http://www.obrascatolicas.com



125 

e pouco depois: uÉ verdade, confesso-o; mas por isso 
derramei tantas lagrimas, e servi o proximo durante 
muitos annos .» Depois acrescentou: aEm quanto a isso, 
é verdade, não tenho que allegar desculpa; mas espero 
na misericordia de Deus.» Era um espectaculo tristíssi
mo, continúa S. João Climaco; os que ouviam este in
visível juizo estavam tremulas e penetrados de terror. 
Desgraçado de mim l Em que virei a. parar, quando es
te virtuoso ancião, tão amigo do retiro e da solidão, e cu
ja vida foi tão austera, nada tinha que responder por 
faltas commettidas em outro tempo, tendo passado qua
renta annos no deserto e nos rigores da penitencia ?» 

O PAout: Gnt.NADA 1 Guia de peccadores. 

129. A?·guições d'uma mãi a set~ filho 

Refere Dionísio Cartusiano, que uma mãi, vendo que 
seu filho queria entrar em religião, fez todos os esforços 
para o dissuadir de seu piedoso desígnio. O mancebo, 
firme na sua resolução, respondia a tudo o que a mãi 
oppunha com estas palavras: Que?·o salvm· a minha al
ma. Não podendo a mãi obter nada d'elle, deu-lhe li
berdade para fazer o que quizessei e o filho tomou o ha
bito religioso. 1\fas antes que se passasse muito tempo, o 
seu fervor resfriou-se i começou a viver com tal negli
gencia que mal se via n'elle algum vestígio do zelo ar
dente, que mostrára pelas causas do céo. Sua mãi mor
reu, e elle cahiu em uma perigosa enfermidade. Em um 
longo desmaio, que teYe, foi transportado em espírito ao 
tribunal de Deus, e alli viu sua mãi, que com muitos 
outros esperavam a sentença de condemnação contra el
le. Q.uando aquella o viu, disse-lhe: o:Q.ue é isto, meu fi
lho? Q.ue foi feito d'aquellas palavras, que repetias a 
miudo : Qtte?'O sal,vm· a minha alma~ Foi para a perder, 
que entt·aste em religião?» O mancebo coberto de confu
são não sabia que respondet•. l\las voltando do seu des
maio, tendo Deus permittido que escapasse da doença, 
olhou a visão como um aviso do céo, e mudou inteira
mente de procedimento i chorava as suas faltas continua-
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mente, e não pensava senão em expiai-as com rigorosas 
praticas de penitencia. Exhortavam-o muitos a moderar
se e a diminuir algum tanto as suas austeridades, fazen
do-lhe vêr o damno, que fazia á sua saude; mas longe 
de escutar os seus conselhos, dizia-lhes: «Se não pude 
aguentar a reprehensão de minha mãi, como aupporta
r ei a exprobração de Jesus Christo no tremendo dia do 
juizo?» 

Bosst, :Novo mez de }ffa,·ia. 

CAPITULO XIV 

DO PURGATORIO 

P. Existe o purgatorio ? 
R. Sim; visto que depois do juizo particular a nossa 

alma irá para o cêo, para o inferno, ou para o purgato
rio, segundo houver merecido, esperando o juizo univer
sal. 

Q purgatorio é um lugar de tormentos, para onde 
vão as almas dos fieis, que morrem na amizade de D eus, 
mas· sem ter satisfeito inteiramente á sua justiça antes 
de morrer. 

130. Judas macchabeu ojle1·ece um sace·ifici.o 
pelos soldado~ 

Judas macchabeu, um dos principaes commandantes 
das tropas d'Israel, combateu valorosamente em defeza 
de seu povo e da r eligião. Tudo cedia á fôrça de suas 
armas; uma s6 vez lhe foi disputada a victoria, perecen
do alguns judeus no combl).te. Quando os iam enterrar, 
acharam-lhes debaixo do vestido objectos consagrados aos 
idolos, e que elles t inham tomado no saque d'uma cida
de, apesar de quo a lei prohibisse expressamente tomar 
cousa alguma do que havia servido ao culto dos ídolos, 
e mandasse que tudo se reduzisse a cinzas. Judas mao-
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chabeu conheceu então, que fôra esta a causa d'aquellas 
mortes e d'aquella derrota. Todavia não desesperava da 
salvação d'elles, pois havendo morrido defendendo a cau
sa de D eus, esperava, que teriam reconhecido os seus 
peccados antes de morrer e concebido d'elles sincera 
dôr. Por tanto enviou a J erusalém duas mil drachmas de 
prata, afim de que offerecessem sacrificios pelos pecca
dos d'aquelles mortos, mostrando d'este modo os bons e 
religiosos sentimentos, que possuía a respeito da r esur
reição: pois se não esperasse, que haviam de resuscitar 
um dia, seria cousa vã e inutil rogar por elles; mas não, 
elle tinha a convicção de que está reservada uma gran
de misericordia aos que morrem em graça com Deus. É 
pois cousa santa e salutar rogar pelos defuntos afim de 
que fiquem livres de todo o peccado. Funda-se esta pra
tica no dogma da immortalidade da alma e da futura' re
surreição dos corpos, os quaes, tendo t ido tanta parte 
nas boas ou más acções do homem, é justo, que partici
pem tambem da recompensa ou do castigo das almas. 

131. Santo Agostinho olferece o santo sacrificio da missa 
po1· sua rnãi 

' Achando-se Santa Monica no leito de morte, disse a 
Santo Agostinho: «Meu filho, dentro em pouco tempo não 
terás já mãi; quando eu cessar de existir, roga por mi
nha alma; não esqueças a que tanto te tem amado, so 
bretudo quando subir~s ao altar a offerecer o sacrificio 
da nova alliança.» Santo Agostinho, não esquecendo as 
palavras de sua mãi, chorou amargamente a sua morte, e 
na sua dôr exclamava: «Deus de misericordia, perdoai 
a minha mãi os pcccados, que commettesse; não entreis 
em juizo com ella; apartai os vossos olhos de suas faltas. 
Lembrai-vos que, vendo-se proximo á morte, não pensou 
no seu corpo nem no funeral, que lhe haviam de fazer; 
só pediu, que a commemorasse nos vossos altares, para 
que assim se lhe apagassem os restos dos peccados, que 
não tivesse podido expiar durante a vida.» 

Confi8sões de Santo Agostinho. 
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132. Conversão d'uma senhora p1·otestante 

A condessa de Strafford, antes de se converter á re-
ião catholica, via de quando em quando o senhor de 

La Motte, bispo de Amiens, cujas conversações faziam 
sempre viva impressão em sua alma; mas nada a com
moveu tanto, como o sermão, que recitou o dito prelado 
no dia de S. João Baptista ás Ut·sulinas de Amiens. Ao 
ouvil-o, a condessa concebeu um vivo desejo do crêr co
mo o prégador, que tanto a edificára. F icavam-lhe porém 
algumas duvidas sobre o santo sacrificio da missa e o 
purgatorio; foi expô l-as ao respeitavel bispo, que sem 
disputar com ella e sem atacar de frente as suas pre
venções, lhe disse : «Conhece o bispo de Londres, e tem 
confiança n'elle? Pois bem; rogo a v. exc.", que lhe es
m·eva o seguinte: «O bispo de Amiens disse-me wma cou
sa, que me 8U1'p1·ehende muito, e é qtte1 Se ·v. eXC 1\ 1'everen
dissima podér mga1·, que Santo Agostinho dissesse missa e 
omsse pelos defuntos, pm·t iwlarmente por suu mãi, se fa
rá p1·otestante.» Seguiu o conselho; mas o bispo de Lon
dres não respondeu, limitando-se a dizer ao que lhe en
tregou a carta, qne a senhora de Strafr'ord tinha respi
rado um ar contagioso, que a havia seduzido: que o que 
elle podia escrever já. não remediaria o mal. • . Este si
lencio da parte d'um homem, que tinha obttdo toda a 
confiança da condessa de Strafford, acabou de lhe abrir 
os olhos, e pouco tempo depois abjurou os seus erros nas 
mãos do bispo de Amiens. 

Vida elo senho1· de La Motte. 

133. Exequias do imperado1· Theodosro 

Santo Ambrosio celebrou na cidade de Milão as exe
quias do imperador Theodosio, na presença de todo o po
vo; o discut·so, que pronuncion n'csta occasião foi muito 
notavel, e prova, que no terceiro seculo se cria no purga
torio, como nóg o cremos agora. «Senhor, exclamou o 
santo bispo, concluindo o elogio funebre do príncipe, dai 
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perfeito descanço ao vosso servo T heodosio, monaroha 
tão zeloso da vossa gloria, tão fi el observador das vossas 
leia. Eu amava-o, e porque o amava, não posso esque
cêl-o. A inexoravel morte subtrahiu o seu corpo á mi
nha vista, mas nunca esquecerei a sua alma ; possam os 
meus gemidos, as minhas lagrimas e orações fazel-a en
trar na mansão dos vivos. » 

Nova explic. do Catecismo. 

134. Uma mãi li'u1·ando seu filho do ptwgatorio 

Refere S. Francisco de Sales uma historia edifican
te acontecida na cidade de Padua, onde havia frequen
tado as aulas. - Tinham os estudantes d'aquella uni
versidade o mau costume de aahir de noite com armas 
pelas ruas, de gritar quem vive, e atirar aos que não res
pondiam. Succedeu pois, que mataram um estudante, 
que passava pela rua sem responder a esta interrogação, 
e o que o havia morto foi r efugiar-se em casa d'uma viu
va, cujo filho ct·a condiscipulo e amigo seu. Roga-lhe, que 
o occulte em algum lugar secreto, confessando-lhe a ac
ção, que acabava de commetter. - E sta boa viuva fe
cha-o com effeito em um aposento retirado, quando pou
cos instantes depois lhe apresentam seu fi lho morto. Não 
era necessario indagar muito pam saber quem havia si
do o assassino. E lla vai ter com elle, e chorando amar
gamente, lhe diz: «Ah ! que lhe t inha feito meu filho pa
ra o matar tão barbaramente?» O outro, ouvindo dizer 
que o morto era o seu amigo, põe-se a gritar e a arran
car os cabellos, e em vez de pedir perdão, ajoelha dian
te da mãi, supplicando-lbe, que o entregue nas mãos da 
justiça, pois quet· expiar publicamente tão horrível cri
me. A mãi, que era. muito christã e misericordiosa, com
moveu-se tanto ao vêr o arrependimento do mancebo, 
que prometteu deixai-o ir livre, se pedisse a Deus per
dão de sua falta, e lhe j urasse mudar de vida. F oi tão 
agradavel a Deus este acto de clemencia, que a alma do 
fi lho appareceu a sua boa mãi, assegurando-lhe, que pelo 
perdão, que tão generosamente acabava de conceder ao 

CATHOI BMO . 9 
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assassino, elle ficára l ivre do purgatorio, onde tinha que 
ar der por muito tempo.- Oh! Quilo bemavenfurrados siJ,o 
os mise?·ic01·diosos f Elles alcanr;ariJ,o mise?"Íc01·dia, não só 
para si, mas tambem para os mais. 

Espi1-ito de S . P.rancisco de Sale8. 

135. Castigo dado ao que se esquece dos defuntos 

Lêmos na chronica do patriarcha S . Francisco, que 
um r eligioso d'esta ordem, que se havia descuid ado em 
vida de rogar pelas almas do purgatorio, appareceu de
pois de morto a um companheiro, expondo-lhe a grande
za dos tormentos, que soffria n'aquellas chammas em pu
nição de sua negligencia em orar pelos defuntos; que por 
isso não recebia nenhum allivio das missas e orações, que 
se diziam por elle, porque Deus as applicava a outros, 
que em vida haviam sido mais caritativos que elle para 
com aquellas almas affi.ictas, sendo justo que não se te
nha compaixão d'aquelles, que a não tiveram dos outros. 

CAPITULO XV 

DO INFERNO 

P. Existe o inferno? 
. R. Sim; pois o inferno não é outra cousa que um lu
gar de tormentos, onde os maus estão privados da vista 
de Deus, e abrazados eternamente em um fog·o, que nun
ca se extinguirá. 

136. R~>sposta d'um 1·eligioso a u11s jovens libe1·tinos 

Achando-se uns jovens libertinos com cer to religioso 
d' uma ordem muito austera, começaram a divertir-se 
sobre o genero de vida, que levava, e concluíram dizen
do-lhe : <C A h ! padre, ficará bem enganado, se não ha pa-
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raiso. - Mais enganados ficareis vós, replicou o religio
so, se ha inferno, como nos ensina a religião .» 

Nova explic. do Catecismo. 

137. R esposta enetgiw d'umL sacerdote 

«Crês no inferno?» Perguntavam a um sacerdote os 
juizes revolucionarias da cidade ele Lyão, em França. 
«Como, respondeu elle, poderia eu duvidar d'isso, ven
do-vos, e considerando o que se está passando? Ainda 
quando eu tivease sido incredulo, bastaria isto s6 para 
que eu crêsse.» Com effeito nada prova melhor a exis
tencia d'outra vida que a impunidade, de que gozam 
n'esta os malvados. 

Idem. 

138. Resposta d'um demonio a um exorcista 

Perguntando um santo sacerdote ao demonio a quem 
elle exorcisava: Que penas padecia no injeA·no ~-Padece
mos, respondeu-lhe o espírito infernal, fogo perpetuo, 
maldições interminaveis, 1·aiua e desesperação etenta pm• 
não pode1· nunca vê1· Aquelle, que nos creou, e que per
demos pot nossa culpa. - «Que farias, lhe disse o exorcis
ta, se podesses entrar outra vez na sua graça?- Sof
freria, lhe replicou elle, dez mil annos para o vêr um 
momento; e se tivesse corpo como vós, estaria sempre 
aos seus pés, pedindo-lhe misericordia. Oh! Se os ho
mens soubessem o que perdem, quando perdem a graça I» 

Supplem. ás ob1·as do padre Surin. 

139. O fogo do infemo 

Luiz Francisco Bové, que falleceu a vinte e quatro 
de fevereiro de 1815, na idade de quatorze annos, ven
do sua mãi com um bl'azeiro acceso, perguntou-lhe, se o 
fogo do inferno era tão terrível como o que ardia alli. 
Ah ! meu filho, lhe disse ella, este f ogo, que vês, nada é 
em comparação do que a1·de no infemo. - Oh mett Deus I 
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exclamou o mancebo todo pallido; se eu cheyasse a ca
hi?· n'elle!- Ncio temas, repl icou a mâi, que notou o es
panto; o inferno não é pa1·a todos; s6 é para aquelles, 
que desobedecem a seus paes, e que não que1·em ama1· a 
D eus. Em quanto a ti, não i1·ás a1·de1· n'aq_uelle jogo, se 
j o1·es bom. T ranquilli sou-se com isto o filho; mas teve 
sempre presentes aqucllas palavras, fazendo ao diante to
do o possível por evitar os tormentos do inferno. 

Recordações de S . Aclteu~ . 

140. P alavms do demonio a Santa Catltm·ina 
de Genor;a 

É proprio dos reprobos não amar; e que expressão 
tão energica e adequada para pintar o abysmo de males, 
em que aquelles se acham immersos, a elo demonio, quan
do disse a Santa Catharina de Genova: «Eu sou aquelle 
que não póclc amar!» 

Vida de Santa Oatha1·ina. 

141. O impio c1·ê no inferno assim como o bom ch1·istão 

Estando gravemente enfermo um cavalleiro, que du
rante toda a sua vida não havia cessado de blasphemar 
contra a religião, sua família chamou um celebre préga
dor, para que lhe assistisse, o qual teve varias conversa
ções com o enfermo. No fim d ' uma que versava so
bre o inferno, o espi1·ito j01·te fez esta notavel confis
são: «Padre, creio firmemente no inferno: como vós; 
nunca duvidei de sua existencia; sei que o infer no 
será a minha sorte; conheço, qual é o rigor dos tormen
tos, que ali i se soffl·em; mas, acrescentou elle, sinto-me 
com Lastante animo e fortaleza pam sotfrer es tes tormen
t os por toda a eter nidade. » Mon eu pouco tempo depois. 
Não é possível levar mais longe o delí rio e o orgulho 
phi losophicv ; porém de quão difrerente modo fallaria 
agom I 

Pacll'e Glorio! . 
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142. P ensar no i·nferno é o p resenativo mais e,f!icaz 
cont1·a o peccado 

Ao cabo de vinte e cinco annos, que um solitario, 
chamado 1\fartiniauo, vivia no deserto ela maneira mais 
edificante e perfeita, pe1·mittiu Deus, que elle fosse pro
vado com a mais delicada do todas as tentações . Foi pe
la noite á cella do S!mto uma cortezã, chamada Zoe: co
berta de andrajos, fingindo ser uma pobre, que se havia 
extraviado no deserto, e que estava em perigo de pere
cer, se lhe negasse a hospitalidade. Martiniano enterne
cido, recebeu-a em sua cella; mas no dia seg·uinte pela 
manhã, Zoe deixa os seus andrajos, põe um magnífico 
vestido, que tinha occulto, e assim adornada apresenta
se diante do santo ermitão . O infeliz já havia consenti
do no peccado, que se lhe propunha; já ia despedir as 
pessoas, que costumavam ir todas as manhãs receber os 
seus conselhos e benção, quando sente no fundo de sua 
consciencia o aguilhão do remorso. Envergonhado de sua 
fraqueza, e querendo castigar-se por causa d'ella , accen
de um grande fogo, e mel te n'elle os pés ; a >iolencia do 
mal obriga-o a gritar; a cor tezã acode ao rui do, c acha-o 
estendido em terra, com os pós meio queimados, e ba
nhado em lagrimas. Martiniano disse-lhe então : Ah! se 
não posso sojfret· este f ogo tão fraco, como soffi·erei o do 
inferno, a que acabo de me expô1· ~ Zoe não pôde resistir 
a tal espectaculo. Tendo a graça abrandado a dureza de 
seu coração, de peccadora que era, passou a ser peniten
t e, em pregando o resto de seus dias em p 1·aticar as mais 
rigorosas austeridades. 

Vida de S . Martiniano. 

143. Vale mais mo1'7'C7' que pecca1· e condemna1·-se 

No anno de 285, foram accusadas, e mettidas no car
cere duas piedosas christãs, chamadas Domnina e Teo
nilla, om quanto não chegava o proconsul de Cilicia, 
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por nome Lisias, para serem martyrisadas. Apenas aquel
le chegou, ordenou, que levassem á sua presença Dom
nina, e disse-lhe: «O lha para esse fogo e esses tormen
tos, que te estão preparados; se queres evital-os, rende 
culto aos deuses. ]) Domnina respondeu: Eu não temo se
não os tormentos eternos e o f ogo inextinguivel, e pa1·a 
não cahi1· n'elle adoro a DetLs e a J esus Cltristo, seu Pi
lho, que fez o céo e a ten·a e tudo o que contém; pois as 
tuas divindades não são rnais do que deuses de madei?·a e 
de ped!ra. Lisias exasperado disse aos algozes: «Despi-a 
e açoutai-a~; o que elles fizeram com tanta crueldade, 
que a santa morreu n'este supplicio, e o seu corpo foi 
lançado ao fogo . Teonilla compareceu em seguida, e Li
sias disse-lhe: «Eis que tormentos aguardam os que não 
querem obedecer. Aconselho-te pois, que obe.deças, e 
prestes culto aos deuses.» Teonilla respondeu: «Não te
mo senão o fogo eterno, e para não cahir n'elle, adoro a 
Deus e a Jesus Cru·isto, seu Filho.» O juiz tr.'\nsportado 
de cólera, fêl-a morrer nos mais cru eis tormentos. Assim 
pereceram estas duas santas, querendo antes soffrer na 
t erra os mais horrivt?is snpplicios, do que expôr-se a ser 
condemnadas eternamente. 

llisto1·ia eccles-iaitica, anuo de 285. 

144. O cozinhei1·o d'um mosteiro 

T endo S. João Climaco visitado no Egypto um mos
teiro de trezentos monges, ficou extremamente edifi
cado da virtude do cozinheiro. Como o via 6empre re
colhido e banhado em lagrimas no meio de :mas occu
pações, perguntou-lhe um dia de que meios se valia para 
conservar a sua alma em tanto recolhimento e compun
ção. «Quando sirvo os monges, respondeu o bl)m religio
so, imagino, que sirvo não os homens, roas '1. Deus na 
pessoa de seus servos; e a vista do fogo, que tenho sem 
cessar diante de mim, recorda-me as cha.mmas, em que 
arderão eternamente os peccadores. ~> 

Vida de S . João Climaco. 
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145. O inje1·1w é eterno 

Prégando um dia o celebre missionario padre Thiago 
Brydaine no campo sobre a morte, com voz forte e so
lemne, que se fazia ouvir de dez mil pessoas, exclamou : 
o: Sobre que vos fundaes, mens irmãos, para julgar ainda 
distante a vossa morte? E sobre a vossa juventude? Sim, 
respondeis vós, eu não tenho mais que vinte, trinta, qua
renta annos. Ah! enganaes·vos muito. Não sois vós, que 
tendes vinte, trinta ou quarenta annos; é a morte, que 
vos arrebatou já vinte, trinta ou quarenta annos •• . Ten
de cuidado; a eternidade marca já na vossa fronte o ins
tante fatal, em que vai começar para vós. Ah! sabeis o 
que é a eternidade? É um relogio, cuja pendula. diz e 
repete sem cessar só duas palavras, no silencio dos se
pulchros : Sempre! jámais ! já.mais! sempre ! sempre ! 
Durante estas terríveis oscillações, um reprobo pergun
ta: Que hora é? e outro responde : A eternidade.» 

MAon>, Eloquerwia do pulpito. 

146. Os condemnados se1·êto tnttados como t1·ata1·am 
o innocente 

Assim aconteceu ao rei Adonibesec: cortaram-lhe as 
extremidades das mãos e dos pés ; e vendo-se mutilado 
d'este modo, não pôde deixar de reconhecer a justiça de 
Deus, e exclamar : Eu fiz co1·tar as ext1·emidades das 
mãos e dos pés a setenta 1·eis, que comiam debaixo da 
minha mesa os meus sobejos: Deus me fez a mim, o que 
eu fiz aos oum·os. (Juizes, I, 7). -Assim succedeu aos 
iníquos accusadores de Daniel, sendo justamente lança
dos na mesma cova dos leões, em que por causa d'elles 
Daniel havia sido lançado injustamente. - Assim succe
deu ao cruel Amao, morrendo pendurado na mesma for
ca, que mandára levantar para Mardocheu. Assim foi 
tratado o imperador Bajazeto pelo famoso Tamerlão; 
tendo cahido prisioneiro em uma batalha, Tamerlão pro
punha condições de paz bastante vantajosas, mas Baja-
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zeto, naturalmente orgulhoso e tornado ainda mais louco 
e fero com a derrota, r ecusou tudo, desfazendo-se em in
jurias contra o vencedor. Vendo isto, Tamerlão pergun
ta-lhe: Como me te1·ias tu t1·atado, se a f m·tuna me hou
vesse f eito cahir nas tua.ç mãos ~ - Te1·-te-hia, respon
deu Bajazeto,, ence?'?·ado em uma jaula de fen·o como 
uma f e?·a. - E justo pois, replicou Tamerlão, que eu te 
trate do mesmo modo. Manda pois encerrai-o em uma 
,jaula de ferro, preso com uma cadêa de ouro, e que o 
levem assim atraz de si, onde quer que vá . 

Prcssy, t . r . 

147. O 1'ep1·obo é condemnado segundo o mal, qtte fez 

Refere Diodoro de Sicília, que um vêsgo a quem ha
viam arrancado o unico olho, que lhe restava, declarou, 
que o réo, a quem t irassem sómente um olho. seria me
nos desgraçado do que elle, ficando como fica ·a, inteira
mente privado da vista. Oa magistrados da cidade de 
Catana, onde elle habitava, acharam j usta a observação, 
e com muita razão; pois o damno, que lhe haviam feito, 
arrancando-lhe o unico olho, que lhe r estava, sendo por 
esta circumstancia muito mais precioso, era para elle 
muito maior que o damno, que causariam a um réo, a 
quem tirassem um olho, tendo dous. 

Enc.ljclopedia, t. xn. 

148. Cessm· de existi?· não se1·ia castigu 
pa1·a o condemnado 

aQue castigo, exclama um illustre orador chrlstão, 
seria para o ímpio não existir? Elle deseja eate aniqui
lamento; reputa-o como sua mais dôce esperança, e vive 
tranquillo no meio de seus prazeres com esta agradavel 
confiança. Que! Sendo Deus tão justo, castigaria o pec
cador, dando-lhe um castigo segundo os seus criminosos 
desejos? Ah l Não é assim que Deus obra . Porque, que 
teria o impio que temer em o nada? Seria vêr-se priva
do de contemplar a Deus? Mas elle nem ama nem co-
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nhece, nem quer outro Deus que a si mesmo. Seria não 
existir mais ? Mas que cousa mais dôce para um mons
tro, que sabe, que não poderá viver depois da morte, se
não para soffrer e expiar as atrocidades d'uma vida abo
mina.vel ? Seria ter perdido os prazeres do mundo, e os 
objectos de suas paixões? Mas cessando de existir, cessa 
tambem de amar; por conseguinte, que sorte poderia ha
ver mais ditosa para o ímpio que ser aniqui lado? E se
ria este o justo castigo de tantas desordens, de tantas 
atrocidades e blasphemia.s? Onde estaria a ,iustiça divi
na?» 

11fassillon, t. 1. 

149. Peusm· no infM'JW é mn grande meio de conversão 

Lê-se na historia de Cister, que um homem immori
gerado, chamado Falciio, estava uma noite deitado em 
sua branda cama, sem que podasse de fórma alguma 
adormecer. Voltava-se ora para um ora para outro lado; 
procurava acalmar o seu espírito e afastar d'elle os pen
samentos, que o agitavam; mas tudo em vão : o somno 
fugia d'elle cada vez mais. N'este ponto, ouve uma voz 
interior, qne lhe diz : «Pois bem, Falcão ; se estando tu 
em uma cama tão molle, não pódes dormir, que seria, se 
tivesses de permanecer annos inteiros no meio de espessas 
t revas, sem poder cerrar os olhos, sem vêr os teus amigos, 
sem gozar de sociedade nem de prazer algum? Aceita
rias semelhante posição, ainda que te offerecessem mon
tões de ouro ? Com tudo achar-te-han enfermo um dia e, 
antes de expirar, terás que soffrer uma longa e cruel 
agonia, cujas dôres serão mais terríveis que dous annos 
de insomnia. E depois da morte, em que vit·ás a parar ? 
O teu corpo será lançado á ter ra para apodrecer e ser 
comido dos vermes; mas a tua alma, para onde irá? 
Pelos crimes, com que a manchaste, fechaste para ti a 
entrada do céo, e mereceste mil vezes o inferno. Se ago
ra pois morresses, para onde irias? Para o inferno sem 
duvida . . . E que encont t·arias n 'esse lugar de horror? 
Está preparado para t i um leito, não de pennas mas de 
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chammas, e serias lançado sobre elle, não para passar 
dez, vinte, ou cem annos, mas uma eternidade • . • - Uma 
eternidade ! exclamou então Falcão, despertando como 
que d'um profundo somno, e saltando da cama e pon
do-se de joelhos ; uma eternidade! . .. Não, meu Deus, 
não; farei penitencia; renuncio ao mundo e a todos os 
seus prazet·es ; aceito quantos sacrificios quizenles exigir 
de mim.»- Falcão cumpriu fielmente a sua palavra. To
mou o habito religio:10 no mosteiro de Cister, e alli aca
bou os seus dias, praticando as austeridades e virtudes 
mais heroicas . 

Gonsolad01·. 

CAPITULO XVI 

CÉO 

P . Ha céo? 
R. Sem duvida ; pois o céo não é mais que um lugar 

de delicias, onde os santos tem a felicidade de vêr e 
amar a Deus, e onde possuem todos os bens sem temor 
nem mescla de mal algum. 

150. A felicidade do céo cons_iste em 'Vê1· e amar a Deus 

É assim, que uma mãi muito piedosa, vendo que a 
morte lhe arrebatava o seu unico filho, exclamou em um 
primeiro movimento, que revela os sublim es pensamen
tos de sua grande alma : «~leu Deus, contemplo-vos, e 
amo-vos !1> 

MERAULT, Ensino da r~ligião. 

151. Os santos abandonw·am tudo pm·a ganhm· o céo 

Deixava S. Bernardo a. casa paterna para ir com os 
seus irmãos entranhar-se na solidão, e encontrando o jo
ven Niva.rdo, disse-lhe : «De hoje em diante és senhor 
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d'esta rica herança, porque vamos entrar em religião. 
Como ! replicou o mancebo com muita vivacidade ; o céo 
pm·a v6s, e para mim a te?Ta I isso não : as pan·tes não 
são iguaes. » E logo depois seguiu-os. 

Vida de S. Bernal'do. 

1 õ2. Ultimns palaums de S. L1~iz, 1·ei de Fmnça 

Achando-se moribundo S. Luiz, rei de França, e ape
sar de que juntamente com a vida perdia tambem o thro
no, morreu comtudo consoladissimo, pronunciando estas 
bellas pala.vms : Ent?'a?·ei, Senho1·, na vossa casa, e vos 
adm·a1·ei em vosso santo templo. 

Vida de S. Luiz. 

153. Santo .Agostinho e o povo de Hippona 

Santo Agostinho fallando muitas vezes ao povo de 
Hippona do reino dos céos, disse-lhe um dia : « Suppon
de, que Deus vos concede viver cem ou mil annos, go
zando de todos os bens da terra, mas com a condição de 
não reinar nunca com elle no céo. Que fa.rieis ?» Levan
tou-se um grito unanime em toda a igreja : r Pereça tu
do, mas fique Deus comnosco: Pe1·eant unive1·sa . ., - E 
vós, r esponderieis todos assim ? 

Vida de Santo Agostinho. 

1 õ4. M01·te d'um sace1·dote p1·égando do céo 

Havia o, padre Bom·soul exercido em Rennes mais 
de quarenta annos o sagrado ministerio, supportando sem 
interrupção nem descanço até ao fim da sua vida as fa
digas do pulpito e as pesadas funcções do t t·ibunal da. pe
nitencia. Queria morrer com as armas na mão, e costu
mava repetir, quando gozava ainda de perfeita saude : 
«Ah! se eu fosse digno d'obter um favor de Deus ! 
caàa dia lhe peço, que perroitta, que eu acabe a mi
nha vida, seja annunciando o Evangelho, seja exer
cendo os direitos de sua ,justiça e misericordia no lugar 
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sagrado.» Uma petição dictada. por mo ti vos tão heroicos 
não podia deixar de ser favoravelmente acolhida. Na se
gunda feira de Paschoa, quatro do abril de 1774, cele
brou Boursoul a missa ás cinco horas da manhã, e pas
sou em seguida ao tribunal da penitencia, ás duas da 
tarde fez-se levar á igreja de Todos os Santos, onde ape
sar da sua avançada idade e de seus achaques, prégava 
aquelle anno a qua resma. Concluídas as Vesperas, sobe 
ao pulpito a prégar sobre a gloria e felicidade dos san 
tos. Mostrou a principio o vigor e a impetuosidade da ju
ventude; a sua voz t inha um som extraordinar io; eram 
tão rapidos os seus movimentos e tão eloquente a sua ac
ção, que indicava o que queria dizer, antes ele o acabar 
de pronunciar. Quasi no fim do primeiro ponto , depois 
d'uma viva e ternissima descripção das bellezas do pa
raíso e do gozo dos bemaventurados no céo, fez um novo 
esfot·ço, e exclamou: cc Não, meus irmãos, os de bois olhos 
do homem não podem agora sentir o resplendor da ma
gestade divina; é no céo que a. veremos cara a cara e 
sem véo. » Dizendo estas palavras, inclina-se sobre a ex
tremidade do pulpito, e expira. Os seus olhos, que esta
vam fitos no céo, ficaram constantemente n'esta posição. 
A igreja. es tava cheia d'um immenso concurso de gen
te; a consternação foi grande e geral; uns da,•am gritos, 
outt·os derramavam lagrimas; estes cahiam desmaiados, 
aquelles diziam em alta voz : Era um santo, mOlTeU. fal
lando da f elicidade do céo. Até um menino disse : FaZ
lava do pa?·aiso e f oi-o goza?· . 

CAHHOll , Vida ele Botwsoul. 

155. Thomaz Monts 

Quando Henrique vur, arrastado pela sua louca pai
xão por Anna Bolena, rompeu os laços, que uniam a In
glaterra á santa sé, mandou, que todos os seus subclitos 
prestassem um novo juramento, que se chamou o jura
mento de supremacia. O celebre 1\[orus recusou prestai-o, 
isto é, reconhecer Henrique Vlll por Papa de r~·glaterra. 
O rei, que não ignorava quanto a resistencia de Morus 
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desacreditaria a nova religião, empregou todos os meios 
para conciliar o seu animo i mas promessas e ameaças, 
tudo foi completamente inutil. Sua mulher rogava-lhe, 
que obedecesse no rei, conservando assim n vida a ella e 
a seus filhos. Tinha então sessenta e dous annos. - Quan
tos annos, lhe disse elle, c1·ês, que posso vive1· ainda 'J
Mais de vinte, r espondeu ella.- E pO'I· vinte annos de 
vida, replicou Morus, sac?·ijica?·ia uma f eliz eternidade~ 

Diccio11. de anecdotas. 

156 . .A ped1·a philosophal 

Em um barco destinado ao serviço publico iam, além 
d'outros viajantes, um negociante por nome Traffiac e dous 
capuchinhos, um dos quaes se chamava padre Antonio e 
o outro frei Leão. Os tres emprehendiam a viagem da 
America: o negociante para pôr os seus negocias em me
lhor estado, e os dous r eligiosos para se consagrar ao mi
nisterio das missões. Já todos tinham tomado assento, e 
o barco começára a andar, quando o negociante, para di
vertir os companheiros, disse: «Quasi que me vem von
tade de me fazer capuchinho. Fiz tres viagens á Ame
rica, e nunca voltei mais rico. Não tenho mulher, nem 
dinheiro i que me falta pois para capuchinho?- Visto 
que lhe falta tão pouco, disse o padre Antonio, porque 
não t rata de o ser?- Sim, na verdade, disse o piloto. 
Oh! respondeu Traffiac i quero ainda fazer uma viagem 
ás ilhas, que talvez me sahirá melhor. Ditosos, continuou 
elle, os que tem a pedra philosophal : enriquecem de re
pente, sem que lhes custe tanto movimento e tantas fa
digas. - Se não necessita senão d'isso para ser ditoso, 
disse o padre Antonio, eu lhe darei essa pedra, se quizer. 
-Como ! replicou o negociante i se a quero ! nada dese
jo mais i dê -m'a. 1>- Dizendo isto, estende a mão i a este 
gesto, e a esta promessa, toda a gente estava attenta, es
perando vêr essa famosa pedra, origem de tantas rique
zas, objecto de tantos estudos e desejos. - a De que espe
cie 11. quer? disse o padre.- Que Iha-as, perguntou Traf
fiac, de varias especies?- Sim, disse o padre, ha-as que 
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convertem os metaes em prata, e ha-as tambem, que os 
convertem em ouro. - Oh! exclamou Traffiae, dê-me a 
que os converte em ouro. - Tem razão, disse o padre ; 
é mister escolher sempre o melhor. Mas de que especie 
a quer ainda? Porque ha pedras, que convertem em ou
ro por dons, por um, por meio anno sómente, e ha-as, 
que o fazem por dez, vinte, cincoenta, sessenta, e cem 
annos. -Dê-me sempre a melhor, disse Traffiac; a que 
muda em ouro por cem annos.-Porém, rephcou o pa
dre Antonio, não espera viver mais que cem annos?
Não, tornou Traffiac; mas que importa? servir-me-hei 
d'ella todo o tempo da minha vida; e o ouro, que tiver 
feito, durará cem annos . - Mas, disse o padre, se lhe 
désse uma que, convertendo os metaes em ouro por cem 
annos, o fizesse viver tambem cem annos!- Oh! meu 
padre, exclamou Traffiac, dê-me essa. - Ma3 passado 
esse tempo, disse o padre, deverá morrer. -Bem o sei, 
r espondeu Traffiac; mas que quer? Entretanto terei vi
vido muito tempo e commodamente. -Segundo vejo, dis
se o padre Antonio, ama a vida e uma vida ditosa. Com
padeço-me de si, e quero dar-lhe a verdadeira peru·a phi
losophal, a que convertendo tudo em ouro e para sempre, 
nos faz viver tambem para sempre.- E em que consis
te, perguntou Traffiac?- Consiste, disse o padre, em fa
zer todas as acções por Deus, em soffrer tudo por Deus, 
e não pensar senão em Deus, na sua gloria e no seu 
amor. E ste amor lhe converterá tudo em ouro e para 
sempre, e lhe dará uma vida, que não terá fim. - Oh I 
respondeu Traffiac, ha muito tempo, que vejo, que zom
ba ,de mim. Eu não fallo d'isto; busco outro Cluro mais 
brilhante e solido.- Pois que! disse o padre; o que sem
pre dura, não 6 mais solido que o que só dura. um ins
tante, e os bens, que nos procw·am uma ditosa e eterna 
vida, não valem mais que os que não podem procurar-nos 
um dia de vida nem de saude? - Tudo isso é bom, disse 
Traffiac; mas ahi vem quem não se contenta com essa 
moeda.» Com effeito tinham chegado ao porto, e o dono 
do barco pedia a cada um o preço da passagem. Depois 
de terem todos sahido do barco, cada qual se retirou para 
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o seu lado, e os dous capuchinhos partiram juntos. a Pa
dre, disse então frei L eão, deu-nos uma boa pedra phi
losophal. Eu não sei, se Traffiac se aproveitará d'ella; 
mas quanto a mim, quero sempre servir-me d'ella.-Obra
rá bem, tornou o padre Antonio; mas ao mesmo tempo 
rogue a Deus por Traffiac; pois elle escutava-me com 
uma attenção, que me faz esperar bem d'elle.- Eu en
tendo, disse frei Leão, segundo o que o senhor padre di
zia, que fazer as acções por um fim bom é convertel-as 
em prata; por exemplo, fazer boas obras, dar esmola 
para apagar os nossos peccados, ou para obter a graça de 
não cahir mais n'elles, é ganhar prata; mas fazer tudo 
por amor de Deus, é ganhar ouro. -Meu querido irmão, 
respondeu o padre Antonio, o amor de Deus não exclue 
os outros motivos ; fazendo uma acção -por um motivo 
particular, como o de apagar os nossos peccados, pode
mos não parar n'isto, mas sim ir mais longe, e desejar 
apagar os peccados por amor de Deus, para. o glorificar, 
santificar o seu nome, e então tudo se muda. em ouro. 
Devemos referir tudo a Deus, tanto a nossa salvação, 
como a nossa. santificação e perfeição. - Oh! agora en
tendo, disse frei Leão, e vejo, que eu estava muito atra.
zado por falta de instrucção; mas d'aqui em diante refe
rirei tudo em ultimo lugar ao amor e á gloria de Deus.» 
Conversando d'este modo, os dous religiosos chegaram ao 
porto, onde embarcaram para a America . Quatro a.nnos 
depois, o padre Antonio teve que voltar á Europa para 
assumptos da missão; e qual foi o seu espanto, quando, 
havendo chegado ao primeiro convento de capuchinhos, 
viu o porteiro, que acudia de longe a abraçai-o, e lhe 
dizia: aO h! padre Antonio, que prazer tenho em o tor
nar a vêr l -A mim! disse o padre Antonio; eu não me 
lembro de o ter visto nunca; quem é?- Sou, respondeu 
elle, frei Francisco, porteiro do convento.- Nem por 
isso o conheço mais, disse o padre.- Com tudo, tornou o 
porteiro, eu passei o rio com sigo no mesmo barco.» En
tão o padre, olhando-o com mais attenção : «Será acaso 
o senhor Tra:ffiac?- O mesmo, a quem deu a pedra phi
losophal. Não pensei em mais nada do que n'isto, desde 
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que me despedi de si; e em vez d'ir para a America, 
pedi, que me admittissem na ordem, onde não esqueci a 
pedra philosophal, e estou servindo-me d'ella todos os 
dias.» N'este ponto, chegam ao convento. Reune-se a com
munidade para receber o padre Antonio, e frei Francis
co contou a sua historia aos r eligiosos, que ficaram mui
to edificados com ella, e resolvidos mais que nunca a fa
zer e a soffrer tudo por amor de Deus. Resolvamo-nos 
tambem a fazer e a soffrer do mesmo modo; é esta a ver
dadeira riqueza, a pedra philosophal. 

Parabolas do paàre Boaventura. 

CAPITULO XVII 

A l~ESURUElÇÃO DA CARNE E O JUIZO UNIYERSAL 

P. Haverá uma resurreição e um juizo universal? 
R. Sim ; no fim do mundo, a nossa alma se juntará 

de novo com o corpo para o juizo universal, e para nun
ca mais se separar d'elle: é o que se chama resurreição 
da carne. 

157. Bella imagem da ?'eSu?Teição 

Na lei antiga, os sacerdotes haviam depositado o fogo 
sagrado em um poço alto e secco, por ordem de J eremias. 
Passados mais de cem annos, Nehemias, inspirado de 
Deus, mandou, que os netos d'aquellcs sacerdotes, que 
tinham escondido o fogo, o fossem buscar. Porém qual 
foi a sua tristeza, quando não acharam senão uma agua 
crassa! Com tudo não desanimaram por isso ; doceis á voz 
de Nehemias tiram d'esta agua, e lh'a levam e com ella 
fazem aspersões sobre os sacrificios, que estayam postos 
em cima e sobre a lenha, e sobt·e o que se achava posto 
em cima, e logo que veio o tempo, em que raiou o sol, 
que havia estado nublado, se accendeu um grande fogo 
de maneira que todos ficaram maravilhados. - Eis-aqui 
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uma imagem do que se passará no fim do mundo. Se es
t endemos a vista pelos sepulchros, não se encontra esse 
fogo sagrado da caridade, que animav~~ aquellea corpos, 
que não são mais que cinza e pó i mas apenas o sol de 
justiça ferir com os seus raios este lodo, e o inundar com 
a sua luz vivificante, immediatamente se accenderá de 
novo este fogo sagrado, e o universo admirado contem
plará o espectaculo mais encantador. 

Liv. u dos Maccltabeus, cap. I. 

158. O santo Job 

Estava este santo homem, verdadeiro prodígio de pa
ciencia, coberto de chagas, abandonado de seus paren
t es, e estendido em um monturoi no meio de tantos ma
les, exclama cheio de confiança e magnanimidade : «Sei, 
que vive o meu Redemptor, e qtle no ultimo dia hei-de 
resuscitar do pó da terra i e de novo serei revestido d'es
ta minha pelle, e verei o meu Deus na minha propria 
carne. Tenho esta esptjrança, que estará sempre deposi
tada no meu coração.» 

Jon, lnx, 25, 26. 

159. Os sete irmãos Macchabeus 

Durante o reinado de Antiocho, sete irmãos, chama
dos Macchabeus, e sua mãi, animados pela esperança da 
l'esmTeição, antes quizeram soffrer generosamente os mais 
crueis supplicios do que infringir a lei santa do Senhor. 
-Ao primeiro cortaram-lhe a língua, e arrancaram-lhe 
a pelle da cabeça . .. E quando ainda respirava, lança
ram-o em uma frigideira e o ton aram. O segundo, estan
do para exhalar o ultimo suspiro, dizia ao rei: Tu, mal
vado principe, Jazes-nos perde~· a vida p1·esente; mas o 
Rei do mundo nos ?'esuscitm·á um dia para a vida eterna. 
O terceiro, cheio de afouteza, exclama : Do céo ?'ecebi 
estes memb1·os; mas ago1·a eu os despt·ezo pela defensa das 
leis de D eus, pot·que espero, que elle m'os to1·ncwá a da1· 
algum dia. O quarto dizia assim: A n6s é·nos mellz01· se?· 

CATECI SMO. l Q 
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entregues á mo1·te pelos homens, espe1·ando ji1·memente em 
D eus, que de novo havemos de se1· po1· elle ?'CJuscitados . 
Igual valor e intrepidez mostraram os outros. Comtudo 
ficava o mais novo. Antiocho tratando de o ganhar por 
meio de carícias e da esperança de recompensas, entre
ga-o a sua mãi para que o incite a render culto aos ido
los. Mas esta generosa mãi, voltando-se para o filho dis
se-lhe : Peço-te, que olhes pa1·a o céo e pm·a a te1Ta1 e 
pm·a a,ç causas, que ha n'elles; e que te capacites bem, que 
Deus as c1·eou do nada a ellas e a todos os homens; com 
isto não teme1·ás este C?'uel algoz, mas fazendo-te digno de 
te1' parte nos to1'mentos de teus innãos, aceita de boamen
te a morte, pa1·a que eu te to1·ne a recebe?' co1n teus i1·mãos, 
quando Deus por stLa mise?·icO?·dia nos ?'esuscita?' no ul
timo dia pam nos dar a posse da vida etenw. Antiocho, 
abrazado em ira, se embraveceu contra este mais cruel
mente que contra os outros, e fez perecer a mãi nos mes
mos su pplicios. 

Maccltabeus, liv. u , cap . VII. 

160. Descripção do juizo unive1·sal 

Quando os tempos estiverem a ponto de terminar, e 
q uando os homens menos o pensarem, começará a a} .. 
terar-se a ordem admiravel do universo, annunciando 
signaes extraordinarios a proximidade do juizo univer
sal. O sol e a lua se obscurecerão, as estt·ellas cahirão 
do céo, o mar dará horríveis bramidos, e transpondo os 
seus limites, destruirá muitas cidades; a tena abalada 
até aos fundamentos, se abrirá em mil lugares differen
tes. Em uma palavra, toda a natureza se tt·anstorna
rá: os homens, vendo isto, ficarão gelados de espanto, e 
tremerão com medo dos males, que os ameaçam, aguar
.dando o que ha-de succeder. Emfim, o Todo-Poderoso ma
nifestará a sua colera por um rio de fogo, .que inundará to
do o g lobo terraqueo, como o diluvio o inundou de agua 
outr'01·a; fogo que consumit•á em um instante todos os ho
mens, que viverem então, consumindo ao mesmo tempo 
~nimaes, palacios, riquezas, e toda a superficie da terra. 
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Estes bens perecedores, que os mortaes tanto prezam, não 
formarão então senão um montão de cinzas juntamente 
com elles. Assim passará a gloria do mundo. - Logo que 
o fogo tiver consumido tudo o que existir sobre a terra, 
no meio do mais profundo silencio, se ouvir i a voz es
pantosa d'um anjo, que dirá : L evantai ·vos, mortos, e vin
de a juizo. A esta voz obedecerão os mortos, assim os 
sub ditos como os monarchas, os bons como os maus; as 
almas, que se acharem no céo, e as que gemerem no in
ferno, se reunirão todas aos corpos, que em outro tempo 
haviam animado. Mas de quão differente maneira l o cor
po dos justos estará. mais brilhante que o sol, em quanto 
que o dos maus terá em si o signal da reprovação. Que 
espectaculo ! alli es.tarão reunidos os homens de todos os 
tempos para comparecer ante o seu Creador. 

Effectuada a resurreição geral, abrir-se-ha o céo, e 
apparecerá a cruz, em que morreu Jesus Christo para 
1·emir o genero humano. Á vista d'cste signal glorioso, 
os justos se encherão de alegria e os maus de espanto e 
consternação. Então descerá do céo Jesus Christo sobre 
uma r esplandecente nuvem, cheio de gloria e magestade. 
Á sua voz, os anjos separarão os escolhidos dos reprobos, 
como um pastor separa as ovelhas dos cabritos : collocan
do os primeiros á direita, e os segundos á esquerda de 
Jesus Christo. Em seguida se revelará o segredo das 
consciencias, manifestando á face do universo tudo o que 
cada um fez em particular ; acções, pensamentos, desejos, 
sentimentos, palavras, nada ficará occulto. Que triumpho 
para os j ustos, e que ignomínia para os peccadores ! En
tão serão justificados os escolhidos ; e os maus convenci
dos de sua propria malicia, serão forçados a reconhecer 
a sua sem-razão e negra ingratidão. - F inalmente J e
sus Christo, voltando-se para os .justos, lhes dirigirá es
t as ternas palavras : Vinde, bemdi tos de meu P ai, e pos
sui o 9·eino1 que vos está prepamdo desde o p1·incip io do 
mtmdo; e em seguida olhando d'um modo irado para os 
peccadores, lhes dirá : Apa1·tai-vos de mim, malditos, ide 
pa?·a o f ogo etemo, que está p?·epa1'ado para o demonio e 
set~s anj os. A estas palavras, os condemmados se possui-
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rão de tão grande terror e consternação, que cahiriam 
mortos, se fossem uinda capazes de morrer. - E em 
quanto os escolhidos subirem triumphantes ao céo para 
gozar com Jesus Ohristo e os anjos a eterna felicidade, 
os maus, ao contrario, set·ão no mesmo instante precipi
tados no fogo, que nunca se extinguirá. Então já não 
haverá mais tempo : tudo estará consummado, t udo irre
vogavelmente fixado por toda a eternidade. 

Evang. de S . :Matheus, cap. xxv. 

161. O pensamento do juizo asst~sta os mesmos santos 

S. Jeronymo, extenuado como estava pelos jejuns e 
a usteridades da penitencia, não pensava sem t remer no 
dia de juizo, e qualquer cousa que fizesse, onde quer 
que fosse, sempre imaginava ouvir a trombeta fatal, que 
ha-de chamar um dia os homens a j uizo. (Vida de S . J e
?·onymo) . 

S. Hilarião, apesar do que desde a idade de quinze 
annos, havia renunciado a tudo para se retirar para o 
deserto, onde só se sustentava de vegetaes e d'um pouco 
de pão de cevada; apesar de que viveu por espaço de 
sessenta annos em uma cella, que mais parecia uma se
pultura que a habitação d'um homem vivo, servindo-lhe 
de cama uns juncos estendidos sobre a terra; depois de 
tantas austeridades, ainda t remia todo ao aproximar-se 
da morte e ao pensar no juizo. É verdade, que este te
mor, como succede sempre aos que morrem na graça de 
Deus, era acompanhado d'uma inteira con.fianç:L nos me
ritos de Jesus Oht·isto. E assim estando para exhalar o 
ultimo suspiro dizia: Salte, alma minha j que temes~ Sa
lte, po1·g_ue dt~vídas ~ mais de setenta annos ha1 sme sm·ves 
ao Senho?·; p6des ainda teme1· a mm·te ~ 

S. J ERONnro, Vida de S . Biía1·iào. 

162. Suintila ou a occasião favo1'avel 

Suintila, rei de Oastella, andando um dia á caça, 
ar.~stou-se da sua comitiva, e internando-se em um bos-
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quo, extraviou-se. Já se aproximava a nóite, quando en
controu dous mancebos de boa presença, que passeavam 
pelo bosque. Eram dous primos, um dos quaes se cha
mava Gaspa~·, e out ro Cast1·o, que tinham sua habitação 
em dous lugares visinhos. «Mancebos, lhes disse o rei, 
sem se lhes dar a conhecer, tirai-me de apuros . Ando 
perdido; ajudai-me ~ sahir do bosque, e dai-me hospita
lidade esta noite . Amanhii vou á côrte, onde tenho al
gum valimento, e se ambos, ou um de vós quizer seguir
me, prometto-lhe alli fortuna e empregos.» Gaspar res
pondeu : «Senhor, nada mais facil que tiral-o do bosque, 
e dar-lhe hospitalidade ; mas em quanto a ir comsigo á 
côrte, ao menos pelo que me toca, não o desejo. - Pois 
bem; disse Castro ; venha a casa de meus paes, e ·á ma
nhã de manhã, se meu pai o consent ir, irei comsigo, fia
do na sua solicitude e protecção.» Então separaram-se. 
Gaspar foi para sua casa, e Castro acompanhou o rei á 
de seus paes . O rei, ainda que o não conhecessem, rece
beu alli o melhor agasalho ; e o pai do mancebo, não sem 
grande resistencia, consentiu por fim , em que o filho 
par tisse com o hospede. Apenas tinham andado um quar
to de hora, encontraram a comitiva real. Qual não foi 
o espanto de Castro, quando viu, que tratavam o hospe
de como rei! Voltando este para elle, disse-lhe rindo : 
«Vês, Castro, como não te enganei, dizendo-te, que ti
nha algum valimento na côrte?- Não, senhor; mas re
ceio ter-me enganado, dando a vossa magestade todo o 
affecto do meu coração como a um amigo, em lugar de 
o tratar com o r espeito, que lhe devia como ao mett r ei. 
- Bastantes tenho, que me respeitem, r eplicou o r ei; 
mas não sei se tenho outro affecto além do t eu; conser
va-m'o pois, e segue-me.» Cumulou-o o rei de honras e 
beneficios, conservando-o sempre ,junto a si, como se fos
se o seu confidente intimo . Entretanto na aldêa não 
se faltava d'outra cousa que da credulidade do velho 
Castro, que havia confiado seu fi lho a um aventureiro, 
como elles diziam. Os parentes e amigos faziam-lhe por 
isso incessantes exprobrações, e elle mesmo as fazia a si 
tambem muito amargas. Por outro lado louvavam a pru-
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dencia do joven Gaspar, felicitando por isso seu pai. Mas 
quando souberam pelas cartas da Castro, que era o pro
prio rei, a quem havia seguião, e viram o magnífico pre
sente, que o rei enviava a seu pai, logo mudaram de 
idéas e de linguagem: a alegria e as felicitações foram 
para Castro; e para Gaspar os lamentos e os pezares, 
que uma guena, que sobreveio, fez ainda mais tristes. 
- Carecendo o rei de muitas tropas para esta guerra, 
alistou t odos os mancebos do paiz, vendo-se Gaspar obri
gado a servir como simples soldado. Quanto não teve que 
soffrer n'esta pesada profissão! Mas no meio de seus des
gostos, nada o atormentava tanto como este pensamento, 
que não podia afastar de seu espírito: Em quanto eu 
morro de fome, cansaço e maus tratamentos, Castro es
tá na côrte feito um rei ; e eu nadaria em delicias, como 
elle, se tivesse sabido aproveitar-me da occanião ! - E 
como não bastasse este pensamento para o afiligir, sue
cedeu, que o monarcha quiz passar revista ás suas tro
pas. Quando o rei estava sentado debaixo d'um docel e 
Castro ao seu lado, e as tropas desfilavam, os dous pri
mos viram-se e olharam um para o outro: Se eu tivesse 
seguido o rei, dizia Gaspar a si mesmo, estaria agora 
com Castro. Se eu não tivesse seguido o rei, dizia de si 
para si Castro, seria agora desgraçado como Gaspar. Oh ! 
que cruel pensamento para um! Oh! que pensamento 
delicioso para o outro ! 

Não devemos comparecer todos um dia diante do Rei 
immortal dos seculos'? Que felicidade será a de o haver 
seguido ! A occasião de o fazer e de nos consagrar ao 
seu serviço não passou inteiramente ; mas breve passará. 
Deixai-a-hemos escapar? Ah! não; aproveitemo-nos do 
tempo, que nos resta.- Nada affi ige tanto como não ter 
evitado um grande mal, que se soffre, ou não ter adqui
rido um grande bem, de que nos vemos privado; ao con
trario, nada mais agradavel como vêr-nos livre de gran
des males, e possuindo um grande bem, por ter sabido 
aproveitar a occasião, que se apresentava de evitar aquel
les, e adquirir este. E se ambas as cousas houvessem po
dido obter-se facilmente, quanto não augmentaria a a le-
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gria. do bem e o tormento do mal? E se a occa.sião fos~ 
se de tal natureza. que, depois de passada, jámais voltas
se, qual seria o gozo do que se tivesse aproveitado d'ella, 
e a desesperação do que a. houvesse d~ixado escapar? 
Pois bem; a vida presente foi-oos dada corno uma occa~ 
sião bellissima para evitar a terrível desgraçn. do infer~ 
no, e adquirir a suprema felicidade do céo. Esta occa~ 
sião, depois do passada, jámais voltará. Ella. encerra em 
si uma infinidade de pequenas occasiões. Cada. dia, além 
de ser uma occasião favoravel para evitar o inferno e al~ 
caoçar o céo, contém ainda mil occasiões propicias para 
evitar o vicio e praticar a virtude. Do mesmo modo ca
da estado, cada profissão, cada condição é para nós uma 
bella. occasi.ão. A pobreza e as riquezas, a. doença e a 
saude, a alegria e a tristeza, os bons exemplos e os es~ 
ca.nda.los, a dôr e o prazer, tudo, n'uma palavra, é para 
nós uma boa occasião para salvar-nos e santificar-nos; 
as mesmas tentações e occasiões de peccar, com tanto 
que não se hajam procurado, serão para nós uma bella 
occasião de mostrar a Deus a nossa fidelidade. Ai pois 
d'aquelles, que deixarem passar tão bellas occasiões, sem 
se aproveitar d'ellas! Passadas que sej am, já não volta
dto mais para elles. Ditosos os que souberem aprovei~ 
tal-as, e nunca tiverem que temer o perigo de perdel~as! 
Ditosos tambem nós que, apesar de ter perdido tantas 
occasiões, as temos ainda preciosíssimas para. reparar as 
nossas faltas e salvar~nos ! 

Pa1·abolas do pad1·e Boavent1wa. 

CAPITULO XVIII 

DO SIGNAL DA CRUZ 

P . Q.ue é o signal da cruz? 
R. É o mais santo compendio do que devemos crêr, 

pois nos traz á memoria os mysterios da Sa.ntiseima Trio~ 
dada, da lncarnação e Redempção do Filho de Deus. 
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163 . .A c1'uz é o signal do ch1·istão 

Certo christão ti.bio envergonhava-se de fazer o signal 
da cruz na presença d'um forasteiro. Notou-o um amigo, 
e cheio de fé e de zelo, observou-lhe que amava pouco 
a Jesus Christo, dizendo-lhe : «Que! J esus Christo não 
se envergonhou de morrer em uma cruz para te remir, 
e tu envergonhas-te de formar sobre ti o augusto signal 
de nossa redem pção!! 

Piedade da ifljancia . 

164. Vi1·tude do signal da c1·uz 

Tendo o imperador Juliano apostatado da fé , consul
tava os demonios. O sac9rdote, que sacrifica~·a aos ido
los, mandou entrar o príncipe em um lugar escuro. Ou
viu alli gritos tão terríveis, sentiu fedores tão insuppor
taveis, e appareceram-lhe espectros tão horrendos, que a 
sua impiedad.e não pôde resistir á prova de tão pavorosa 
•isão. Voltou-se pallido, estremeceu, e encheu-se de hor-

I\. ; e como havia sido christão, fez logo o signa.l da cruz, 
colaO os fieis costumavam nos perigos. Cousa estranha ! 
ainda que quem fazia na fronte este signal sagrado, era 
infiel e apostata, nem por isso deixou de dissipar todos 
aquelles vãos prestígios e superstições. Duas vezes vol
tou J uliano ás mesmas operações absurdas, consultando 
os espíritos malignos, e outras tantas vezes, f1zendo in
voluntariamente o signal da cruz, afugentou os demo
nios, que havia consultado. 

Historia de Juliano. 

165. Ma1·avilhoso pode1· da c?'ttz 

S. Porphyro de Gasa com o signal da cruz fez que 
ficasse muda uma mulher manichêa, quanc o ia publicar 
os perniciosos erros de sua seita. S. Nilo, vendo-se ator
mentado pelas mais crueis tentações, fez o signal da 
cruz, e sahiu victorioso de todas ellas. 

Historia ecclesiastica . 
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166. M01·te de Baycwdo 

Bayardo, chamado o cavalleiro sem pavor, cujo nome 
veio a ser synonymo de valor, recebendo um golpe mor
tal, exclamou : «Jesus, meu Deus, estou morto ! )) Fez-se 
transportar para junto a uma arvore, e alli encostado a 
ella, com a cara voltada para o inimigo, e suppriudo a 
falta da cruz com a sua espada, beija-a affectuosamente, 
e não tendo ao pé de si sacerdote algum, confessa os seus 
peccados ao escudeiro para mais se humilhar, morrendo 
assim nos braços da religião. 

Vida. de Bayardo. 

167. O lába1·o 

E stando o imperador Constantino para ferir a bata
lha com Maxencio, e rogando fervorosamente ao Senhor, 
que lhe désse a victoria, viu sobre o sol, pouco depois do 
meio dia, uma cruz resplandecente com esta inscripção: 
Com este signal vence1·ás. Na noite seguinte appareceu
lhe J esus Christo com o mesmo signal, e lhe ordenou, 
que fizesse uma imagem d'ella, e a levasse nos comba
tes. Animado com esta visão milagrosa, o imperador man
dou fazer a imagem, escolheu cincoenta homens dos mais 
piedosos entre os seus guardas para a levar por turno 
nos combates, ganhando assim a victoria e o imperio . 
Vê-se ainda em Roma um monumento, em que Constan
tino está pintado com uma grande cruz na mão, em lu
gar de lança, com esta inscripção: ((Com este saudavel 
signal livrei a cidade do tyranno, e r estabeleci o senado 
e o povo.» 

Histo1·ia eccle3iastica. 

Apparições da santa cruz 

168. Na cidade de J entsalém em 331 

No dia sete de março, pelas nove horas da manhã, 
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a.ppareceu no céo um grande resplendor em fórma de 
cruz, que se estendia desde o monte Calvario até ao Oli
vete. Todos os habitantes da cidade de J erusalém pode
raro contemplal-a; porque esta luz brilhou por espaço de 
muitas horas, e com tanta viveza, que nem o sol era ca
paz de a fazer desapparecer. Os espectadores penetrados 
de terror e de alegria, correram á igreja: fieis e idola
tras, todos á uma louvavam Nosso Senhor Jesus Chris
to, cujo poder obrava este prodígio, apregoando todos a 
divindade d'uma religião, da qual os céos davam tão vi
sível testemunho. 

Primeira carta de S. Cyrillo ao impemdo1' Co11stancio. ~ 

169. Appa1·ição d'uma c1·uz em Miné 

A dezeseis de dezembro de 1826, na missão de Miná, 
povoação de França, meia hora depois de se pôr o sol, 
estando o missionat·io fa.llando a umas tres mil almas da 
cruz milagrosa, a que o imperador Constantino deveu a 
sua conversão e a victoria contra Maxencio, appareceu 
nos ares, a menos de duzentos pés e por espaço de meia 
hora, uma cruz formosíssima, que tinha cento e qua
renta pés de comprido o tres ou quatro de largo. Mos
trou-se muito bem formada e collocada horisontalmente : 
os braços cortavam-a em angulo recto, sendo as suas di
versas partes de igual largura; terminadas igualmente 
por linhas bem claras e pronunciadas, e a sua côr muito 
parecida com a da prata. Á vista d'esta cruz, apoderou
se um religioso e inexplicavel tremor de todos os espe
ctadores, que se prostraram, repetindo com transporte e 
com as mãos levantadas para o céo : Viva Jesas, 'l!iva a 
sua c1·uz! Houve extraordinarias conversões alé entre os 
mais endurecidos incredulos, bem como reconciliações 
muito notaveis; pois a memoria d'este espectaculo ar
rancava lagrimas ás testemunhas ainda depois d'um mez 
que havia succedido. 

Nova explicação do Catecismo. 
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170. ilppa?·içflo d'uma c?·uz em 1842 

Succedeu outra apparição da cruz com Jesus Christo 
pregado n'ella, ha poucos annos, em uma província da 
China. Eis como a refere D. José Maria Rizzolati, bis
po de Arada. in pa1·tibus, vigario apostolico na China. A 
carta tem a data de quinze de janeiro de 1842 : «Ainda 
não ha muito tempo, diz elle, quando a perseguição era 
mais violenta, appareceu por duas vezes no céo, pelo 
meio dia, uma grande cruz, em que se via o nosso divi
no Redemptor crucificado. O céo estava claro e sereno; 
e o crucifixo formado do modo mais exacto e rodeado de 
um grande r esplendor, fazia-se visível a todos os que o 
olhavam. A appadção durou duas horas de cada vez, e 
foram testemunhas d'ella uma immensa multidão não só 
de catholicos, mas tambem de pagãos, que ficaram estu
pefactos. Em out1·os lugar · s do mesmo vigariado de Hou
Kang ouve outras apparições semelhantes, de que foram 
igualmente testemunhas um grande numero de pessoas, 
assim catholicas como idolatras. 

O R. PAsCAL, Diccion. de litttrgia. 

171. Pode?' da cmz 

Durante o grande terremoto do anno 365, o mar ha
via transposto os seus limites nas costas de Dalmacia., e 
precipitava-se com furor no interior do paii. A cidade 
de Epidaura ia ser destruída irremediavelmente. Os ha
bitantes espantados correm á cella de Santo Hilario, 
levam-o para o lugar da devastação, e o oppõem á impe
tuosidade das aguas. O santo faz tt·es cruzes na arêa, e 
estende os braços para o mar; as ondas param, bramin
do, encapellam-se, levantam-se como montes, mas tor
nam a baixar tranquillamente aos seus abysmos : tão 
grande é o poder da santa cruz. 

GonEscAnn, 21 de outubro. 
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172. Nouos milagl'es da santa cruz 

Prégando S. Francisco Xavier o Evangelho no reino 
de Travancor, os badagás, povo selvagem e dado ao 
latrocínio, fizeram uma excursão no reino. O santo to
mou o crucifixo, e sahiu ao seu encontro, seguido d'uma 
grande multidão de chl'istãos. Manda. da. parte de Deus 
aos badagás, que retrocedam ; e logo chefes e soldados 
cheios de espanto se retiram em desordem, e abando
nam para sempre aquelle paiz. 

GooEscAno, 3 de dezembro. 

173. Valo1· que insph·a a cntz 

S. Gregorio Nazianzeno dizia com varonil intrepidez : 
.:Armado com a cruz nada temo, e digo ao demonio : 
Foge para longe de mim, perfido, se não queres, que 
te lance por terra com esta cruz, ante a qual treme todo 
o imperio. » 

S. G1moonro, carro . 22 • 

.!. 74. A c1·uz, 1·ico manancial da sciencia etm·na 

S. Thomaz, discipulo de S. Boaventura, confesHava, 
que não podia admirar bastante as luzes de s•m mestre, 
e dizia : «Aprendo nas suas lições uma scienc a, que em 
vão buscava nos livros. ,, Foi tã:o longe a sua admiração, 
que chegou a acreditar, que o santo possuía a lguma mi
na occulta, d'onde tirava tão preciosa e sublime clon"tri
na. E faltando um dia com S. Boaventura, lhe pediu que 
não lhe occultasse por mais tempo os livros, de que se 
servia. para compôr os seus escriptos. O santo apresen
tou-lhe primeiro alguns volumes, que com effeito lia com 
frequencia; mas S. Thomaz, vendo que aquelles livros 
andavam nas mãos de toda. a gente, disse-lhe: «A h! meu 
querido mestre, de que serve occultar-me o segredo? não 
são essas as fontes, d'onde tira. tantas riquezas; tenho 
lido estes authores e muitos outros, que. aqui não vejo, 
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e comtudo nunca achei o que possue ha tanto tempo, 
e que persiste em me occultar. - Tem razão, lhe res
pondeu S. Boaventura; é esta a menor parte da minha 
bibliotheca; quer vêl-a toda inteira? Entre. » E mos
ti·ando-lhe o crucifixo, acrescentou : uE is-aqui a fonte, 
que me accusa de ter occultado. D'aqui , e não do meu 
espírito sombrio e esteríl, sahiu o que acha de razoavel 
na minha doutrina . Estas chagas estão sempre abertas, 
sempre fecundas e inesgotaveis; é facil ser rico e libe
r al, possuindo tão grande fundo, e não tendo a fazer se
não r eceber e diffundir. Ha muito tempo, que se teria 
esgotado a minha riqueza, sem um soccorro t ílo pode-
roso.» 

Vida de S . Boave11tu.ra. 

17 5. Qtte bom liv1·o é a c1·uz I 

Os discípulos de S . Francisco d' Assis instruíam-se 
aos pés do crucifixo. Eram tão pobres, que nem livros 
tinham ; toda a sua bibliotheca se r eduzia á cruz im
plantada no meio d'um vasto pateo, onde se .juntavam 
para orar. E meditando o grande mysterio de Deus cru
cificado, sabiam como d'um novo cenaculo a percorrer 
as cidades e ~ províncias, onde o seu zelo obrava mi
lagres de conversão. D as chagas de J esus Christo rece· 
biam as aguas salutares, que derramavam depois entre 
os povos; e com esta fecunda r ega, campos, que até en
tão haviam sido aridos e estereis, davam immediatamen
te copiosissimos fl'Uctos de graça e benção. 

Vida de S . Fra11cisco d'Assis. 

176. A c?·uz suavisa as amm·glwas da vida 

Nlls dias aziagos da revolução franceza, a duqueza 
de Espares, legando o seu crucifixo á senhora de Ayen, 
deixou-lhe escripta.s no testamento estas bellas palavras: 
Elle consolou-me. 

M EnAULT, Ensino da ?'eligüi.o. 
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177. Um menino de sete annos com t~m crucifixo 

Nos princípios de setembro de 184 7, Luiz Fabro, de 
Lião, em França, estava no leito atacado d'uma aguda 
enfermidade de coração, que em breves dias o levou á 
sepultura. Não tinha então mais que sete annos de ida
de, e comtudo no meio de seus acerbos tormentos, a sua 
unica consolação era tomar a imagem do Redemptor e 
beijai-a com grande devoção; acção tão edificante e em 
idade tão t enra, não pôde deixar de chamar a attenção 
dos que estavam alli presentes; e perguntando-se-lhe, 
porque tomava o crucifixo tantas vezes, respondeu : Elle 
ampa1·a-me e consola-me. Assim devia ser; pois no meio 
d'uma doença tão terrível, que movia á compaixão os 
circumstantes, L uiz estava resignado e tranquillo; e sem 
soltar o menor gemido nem queixa alguma, entt·egou a 
sua bella alma ao Creador. 

Uma testemunha ewificada. 

178. Invenção da santa cruz 

Sa.ntn Helena, mãi do imperador Constantino, ainda 
que já tinha mais de oitenta annos, quiz v.isitar os luga
res santos pelo anno de 326. Ao chegar a J erusalém, 
sentiu-se animada d'um ardente desejo de encont rar a 
cruz, em que ~esus Christo havia morrido por nós. E ra 
difficil encontrai-a, porque os pagãos, por odio ao Chria
tianismo, tinham amontoado g rande quantida<le de pe
dras e entulho no lugar onde J esus Chr isto f:lra sepul
tado, e edificado um templo a V e nus, mas nad& pôde de
ter a piedosa impera-triz. Consultou os habitantes de J e
rusalém e todas as pessoas, que podiam dar-lhe alguma 
luz ; responderam-lhe, que se descobrisse o sepulchro do 
Salvador, não deixaria de encontrar os instrumcmtos de 
seu supplicio. Com effeito era costume entre os judeus 
enterrar junto do corpo das pessoas condemnadas á mor
te tudo o que servia para a execução. A imperatriz man
dou logo demolir o templo e abater a estatua de Venus; 
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limparam o sitio e começaram a cavar. Afinal encontra
ram o santo sepulchro, ao pó do qual estavam tres cru
zes, os cravos com que tinham sido traspassados os pés 
e as mãos do Salvador, e o titulo que fôra pregado no 
alto da cruz; mas ninguem sabia distinguir as cruzes, 
estando o titulo separado e sem união com nenhuma das 
tres. Então S. Macario, bispo de J eruealém, fez levar 
as cruzes a casa d'uma mulher, que ha muito tempo pa
decia uma molestia incuravel, e tendo-se dirigido a Deus 
por meio d'uma fervorosa oração, applicou á enferma 
successivamente cada uma das tres cruzes. Duas cruzes 
nenhum effeito produziram; mas apenas a terceira tocou 
no corpo da enferma, logo esta se achou perfeitamente 
sã. Santa Helena cheia d'alegria á vista d'este milagre, 
que dava a conhecer a cruz verdadeira, edificou uma 
igreja no mesmo lugar, onde a tinha achado e n'ella a. 
depositou com grande veneração, depois de a mandar en
cerrar em um rico r elicario. 

FELLE n , Vida de Santa Helena. 

179. Costumes dos christêlos o1·ientaes 

No Oriente, os christãos imprimem com um ferro em 
braza o signal da cruz na fronte dos meninos. E ste cos
tume proyém de que os mahoruetanos roubam frequen
menta os meninos, para os fazer escravos, e educai-os 
no mahometismo, contra a vontade dos paes; mas sendo 
inimigos da c1·uz, que é o signal do Christianismo, não 
querem por escravo o menino, que tenha este signal im
presso na fronte ou na cara. 

Perpetuidade da fé, tom. v, liv. u. 

180. D'onde vem o jaze1·-se o signal da c1·uz 
quando se boceja 

No seculo VI houve em Roma uma doença contagio
sa, da qual muitas pessoas morriam de repente, sobre
tudo quando bocejavam. D'aqui proveio o uso, que sub
siste ainda em varios pontos, de dizer ao que boceja : 
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Deus te acijuvet, Deus te ajude; Domimts tecum, ou al
guma outra expressão semelhante. E como morriam, lo
go que bocejavam, davam-se pressa a encommendar-sa 
a Deus, e a fortal ecer-se com o signal da cruz. D'aqui 
veio o costurue, que ainda existe em muitos lugares, de 
fazer o signal da cruz, quando se boceja. 

J. de Comitibu~. 

181. O c1·ucijix o é o melho1· livro do clwistão 

Um fervoroso christão, apesar de não saber lêr, dei
xava comtudo admiradas as pessoas de piedade, quando 
fallava dos adoraveis attributos de Deus, e do amor de 
Jesus Cht·isto para com os homens. E offerecenolo-se uma 
d'aquellas pessoas a ensinai-o a lêr, afim de q e tivesse 
a vantagem de lêr os livros de devoção, agradeceu-lhe, 
dizendo-lhe, que antes de aceitar o offerecimento, consul
taria o seu divino lVIestt·e, que era J esus Christo cruci
ficado. Assim o fez, e eis a resposta, que obteve de Je
sus Christo : «Que livros te porão nas mãos? Que te fa
rão lêr? Eu sotl o teu livro. Consiuerando-me, pódes sem
pre lêt· o gt·ande amor, que te tenho. Um Deus, que 
soffre e morre por ti, não é assumpto de que te occupes 
toda a vida e ainda durante toda a eternidade?» 

Anno dttoso. 

182. O signal da cmz é um meio e..fficacitsimo 
cont?·a as tentações 

Santo Athanasio na vida, que escreveu, de Santo An
tonio, refere que, vindo legiões de demonios }:ara assal
tar o santo abbade, este, armando-se com o signal da 
cruz, lhes disse : a Tragai-me, despedaçai-me, se tendes 
licença de D eus : estou disposto a tudo o que quizerdes 
fazer de mim. 1\Ias se não podeis fazer-me damno algum, 
para que porfiaes. em vão? O signal da cruz e a confian
ça em Deus é para mim um amparo contra as vossas 
forças. » E não é para estranhar, porque, como diz San
to Agostinho, quando este signal de salyação appa.rece, 
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desvanece-se toda a machinação infernal, e desfaz-se to
do o projecto .. satanico. 

ScAnUtELLI 1 tom. n . 

CAPITULO XlX 

DA INCREDULIDADE E DE SUAS CAUSAS 

P. Que se entende por incredulidade, e qunes são as 
suas causas? 

R. Entende-se por incredulidade a profissão ou vão 
alardo de não crêr na verdadeira religião. As causas 
d'isto são quatro principalmente: a ignorancia excessi
va, as paixões, a libertinagem e o respeito humano. Tal 
é a origem dos atheus, materialistas, deístas, pantheia
tas, racionalistas, e outros que, com nomes diversos, fa
zem a mesma opposição á. doutrina da. santa Igreja ca
tholica. 

183. Desg1·aça do inc1·edulo 

No anno de 1829, Viennet dizia a Benjamin Cone
tant : o: Sou desgraçado em não crêr nada; se tivesse 
filhos, preserval-os-hia d'esta desgraça, fazendo-os edu
car christãmente em um collegio de jesuítas, se os hou
vesse. - O mesmo se dá commigo, respondeu Benja
mim Constant; não creio em nada, e isto vexa-me; qui
zera crêr em alguma cousa, ainda que não fosse senão 
no magnetismo; mas ni'io creio maia n'elle do que em 
out1·a qnalquer cousa, e isto é para mim um tormento.» 
E sta confissão, que a verdade tem tantas vezes arranca
do dos labias dos maiores incredulos, não mostra, que o 
homem sem crenças religiosas nunca póde ser feliz? 
~C ousa admiravel! dizia .Montesquien; a religião cbria
tã parece não ter em vista senão a nossa felicidade na 
outra vida, e comtudo constitue tambem a nossa felici
dade n'esta I» 

OATEOISliO. 

Q1u«i1·o da~ t1·es épocas. 
11 
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184. Santo Agostinho e os manicheu:: 

. Podemos dizer aos incredulos o que Santo Agostinho 
dizia aos manicheus : «Eu creio, que não ha nem sequer 
um de vós, que não esteja escravisado por alguma pai
xão, ou possuído d'uma desmesurada cubiça, ou domina
do por alguma culpavel curiosidade, ou cheio d 'uma lou
ca vaidade, ou entregue á mais vergonhosa le'\"iandade.» 
Poderia ter acrescentado ainda, ou sujeito a todos estes 
vícios. 

Santo Agostinho cont1·a os manichéus. 

185. Necedade do ímpio 

O -respeito de Boileau pela religião era sincero, e 
nunca se desment iu; este celebre poeta francez não dei
xava passar occasião alguma de ridicularisar os ímpios. 
Ouvindo um dia fallar nesciamente um d'elles, guardava 
um profundo silencio, que causou tanta admiração áquel
le, que lhe disse: qQue I nada me responde?- Esta
va pensando, respondeu Boileau, que Deus tem nos in
credulos uns inimigos bem nescios.» 

D 'ALEII[JllllRT, Elogio àe Boileau. 

186. A igno1·ancia, p1·únei1·a causa da incre,lulidade 

Um incredulo, fallandQ ao celebre padre Berthonie, 
que em seu tempo escreveu com muito zelo contra a in
credulidade, atacando-o grosseiramente, começou a dis
correr sobre os milagres de Jesus Christo, e pediu ao 
padre provas da existencia d'elles. Como era facil ta
refa, o padre expôl-as, mas. com mais evideneia do que 
bom resultado, pois por unica resposta ás suas demons
trações recebeu este conselho, que lhe foi dado em tom 
magistL·al: «Leia, padre, leia Horacio, e verá o que este 
grande genio pensava ácerca dos milagres de Jesus Cbris
to, e sem duvida modificará o juizo, que fórma d'elles.» 
O padre, sempre modesto, começou por agradecer o con-
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selho, e sem fazer alardo d'tlrudição, observou-lhe, que 
Jesus Christo obrou o seu primeiro milagre nas bôdas de 
Caná, isto é, no anno decimo quinto do reinado de Ti
berio, em quanto que Horacio havia cantado Mecenas, 
e brilhado no reinado de Augusto, isto é, que Horacio 
morreu muito tempo antes que Jesus Christo obrasse mi
lagre algum. Envergonhado, o incredulo calou-se, e foi 
citar em outra parte Horacio, declamando, depois de 
morto, contra os milagres de Jesus Christo . 

MERAOLT 1 Apologü;tas invol. 

187. O q•espeito humano, segunda causa da inc1·edulidade 

Um incredulo francez, chamado Santos, author de 
muitas obras ímpias, foi atacado d'uma estranha enfer
midade, da qual morreu, depois d'um anno de padeci
mentos. Durante a enfermidade mostrou grande arrepen
dimento, e recebeu os ultimos sacramentos com verda
deira devoção. No dia mesmo da sua morte, chamou oa 
seus amigos, pediu-lhes perdão dos esca.ndalos, que havia 
dado, e ordenando a seu filho de quinze annos de idade, 
que se aproximasse, disse-lhe: «Meu fi lho, escuta e grava 
na memoria o que passo a dizer-te. Vou apparecer diante 
de Deus, e dar-lhe conta de toda a minha vida, offen
di-o muito, e tenho grande necessidade de que use com
migo de misericordia . .• Escandalisei-te com o meu pro
cedimento pouco religioso, e com maximas demasiado 
mundanas; perdôas-me? Faze pois o possível para que 
Deus me perdôe, abraçando princípios muito differentes 
dos que te inculqnei. E por isso escuta, meu filho, atar
dia lição, que te dou n'este momento. Tomo por teste
munha o Deus, que vou receber e ante quem vou com
parecer, que se me mostrei pouco christão em minhas 
acções, palavras e escriptos, nunca foi por convicção, 
mas sim por humano respeito, por vaidade e para agra
dar a certas pessoas . . . Põe-te de joelhos, meu filho, 
une as tuas orações ás das pessoas, que me ouvem e te 
vêem; promette a Deus, que te aproveitarás das minhas 
ultimas lições, e roga-lhe, que me perdôe. »- Philoso-

* 
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phos, é esta a linguagem d'um philosopho no leito de 
morte. 

TmnAULT, Aa minhas ,·ecordações de vinte mmos. 

188. A co?·rupção do coração, p1·incipal causa 
da inc1·edulidade 

Eis em que termos um antigo militar escrevia a seu 
filho: ~Quero que saibas, meu caro Augusto, como che
guei a entregar-me ao estudo da religião, da qual parece 
que tudo tende a afastat·-nos n'esto seculo. Bem te re
cordas da viagem que fiz, ha annos, para vêr a minha 
família, que estava vivamente affiicta pot• causa de meus 
princípios irreligiosos. Quando regressei ao meu regi
mento, recebi de meu pai uma ca•·ta, que me impressio
nou profundamente, e mudou de todo os meus sentimen
tos : Até agora, me dizia elle n'ella, occultei-te, meu 
caro filho, o profundo pezar, que me causaram os senti
mentos irreligiosos, que most1·aste durante a tua curta 
permanencia em casa. E ainda que enttto ntto quiz per
turbar a dita, que gozavas no seio de tua família, com
tudo o amor paternal obriga-me a dirigir-te hoj e algumas 
reflexões sobre essa mudança de opiniões, cujas conse
quencias são tii.o g •·aves. Ha poucos annos, que sahiste 
de ca.sa com uns sentimentos r eligiosos, que faziam a 
minha consolação ; mas acabo de te vêt· convertido n'um 
increrlulo e impío. Q ue. razões pode..am determinar-te a 
fazer esta mudança? Pois quero persuadir-me, que não 
abjuraste os t eus antigos princípios por fraqueza nem 
corrupção. Porque é que os abju•·aste? Será por con
vicção? Mais de dous a unos a esta parte, nem tens po· 
dido occupar-te de estudos se•·ios, nem te t eu visto ro
deado de sabíos. Que luz repentina poiil te fez achar fal
sas as tuas opiniões antigas? Tu não havias ainda medi
t ado bastante o seu va lor, segundo creio; mas quem te 
convenceu tão depressa que, apenas sahido da adolescen· 
cia, tenhas olhado os t eus paes e avós como i lludidos e 
insensatos? Porque é esta a conclusão, que necessaria
mente se deduz do teu procedimento e modo de pensar 
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actual. Meu filho, eu servi com alguma gloria o rei por 
espaço de trinta annos i t enho lido, e ouvido muito mais 
do que tu, e comtudo a experiencia e as minhas r efle
xões, longe d'entibiarem a minha fé e o meu amor i re
ligião, augmentaram-os ainda mais i e tu em poucos me
zes decidiste, que os meus princípios não eram senão pre
venções e absurdos ! E se novas luzes te fizeram conhecer, 
que eu estaYa enganado, e que devias r ejeitar os meus 
princípios, porque não participavas esses tlescobrimcntos 
aos que te tem darlo tantas provas d'nmor! Que ingrati
dão! Que egoísmo ! Mas eu não creio, que abraçasses essas 
novas opiniões por convicção, Será pois por fraq ueza, por 
t r.mor dos motejos e sarcasmos dos que te rodeiam? Que 
motivo tão baixo seria esse! Não te illudas, meu filho i 
ha um valor mais diffici l e heroico que o que faz arros
tar os perigos e sacrificar a vida no combate; é despre
zar o r espeito humano e sacdficar o amor proprio para 
ser fiel á nossa consciencia: o primeiro não é ás vezes 
mais do que uma cegueira passageira, prod uzida pelo en
thusiasmo da gloria; mas o segundo está fundado na ener
g ia da alma e no sentimento da virtude, - Se não é con
vicção do espírito, nem fraqueza de caracter o que de
tel·minou a tua apo3tasia., que outra cousa poderá ser 
senão a COI'l'Ltpção do co1·ação? Não me detenho n'esta 
questão. Julga-o tu mesmo : são puros os teus costumes, 
como quando partiste para o exercito? Ah! triste co usa 
é pensar, que não terias talvez mudado de princípios, 
se te houvesse enviado a uma academia de sophistas 
subtis, e n ão soubeste resistir ao ex emplo d'uns jovens 
companheiros de armas, que provavelmente não tem a 
pretensão de brilh:~r pela sciencia nem pela logica. ,, 

VILLEFROY m; Sn.LY. 

189. Na hora da mm·te até o inc1·edulo que1· um sacm·dote 

Refere um sujeito incapaz certamente de mentir que, 
quando se ia enterrar Barrás, fogoso revolucionario, que 
mor-reu em 1829, vendo reunida muita gente em frente 
da casa do defunto, e que algumas pessoas subiam ·ao 
pavimento, subiu tambem. Antes que o cortejo funebre 
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se pozesse em marcha, ouviu um mancebo e um velho 
dizer: «Lembra-se que, quando se aproximava a ultima 
hora, elle nos insinuava, que veria de boamente um sa
cerdote, e que eu o tranquillisei, dizendo, que teria bas
tante tempo para pensar n'isso? -E não lhe deformei eu 
o seu procedimento, acrescentou o outro, quando um 
pouco mais tarde elle mostrou desejos de vêr o senhor 
arcebispo? Ah! se o tivesse mos deixado obrar, provavel
mente t eria morrido d'um modo vil, pois estava dis
posto a fraquear e a entregar-se nas mãos dos sacerdo
tes.» 

Nova explic. do Cate~ismo . 

190. A ngustias do inc?·edulo 

Eis em que termos pintava as suas angustias um in · 
credulo velho e enfermo, e que escrevia a um de seus ín
timos amigos : a Que triste cousa é a velhice ! Apenas sou 
a sombra do que fui. Os meus orgãos estão gastos pela 
idade e pelos vícios ; as minhas molestias augmentam a 
cada momento, e me fazem soffrer noite e dia tormentos. 
insupportaveis. As minhas pemas, que faziam antes o 
meu orgulho, e a admiração nos bailes e assembléas, es
tão agora estendidas sem movimento em uma cadeira. 
As minhas faces, outr'ora tão viçosas e bellas, estão agora 
seccas e enrugadas. Não ha nos meus labios senão uma 
pelle murcha e lívida. Não só já. não posso gozar dos pra
zeres, mas tambem perdi o gosto de oa gozar. Toda a 
gente foge de mim como d'um objecto triste e desagra
davel; e longe de me queixar da solidão, em qu e me dei
xam, quizera, se fosse possível, esconder-me a mim mes
mo. E esta uma parte de minhas miserias ; mas como 
te poderei eu expressar o terror, que me causu a proxi
midade da morte? Tremo mau grado meu d'uma co usa, 
que me ameaça, e que em vão procuro não crêr; sinto 
uma confusa desesperação, que mais d'uma ve:~ me tem 
feito pensar em pôr termo á minha triste existencia; mas 
ao querer executar o meu desígnio, reetio horrorisado, e 
o meu coração enche-se de temor. Estou espantado, sem 
saber porque, d'um porvir, que eu ridiculisei mil ve-
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:.~es, e que 6lho como uma chimera. Q.ual é pois a causa. 
da minha confusão? É a incerteza, depois de ter mos
trado por longo tempo tanta segurança? Ah! Q.ue devo 
pensar d'esse espantoso porvir? Ha bens que devo espe
rar, e a que não posso aspirar? O que ainda seria mais 
terrível, tenho alguma desgraça que temer, e cujo pre
sentimento me põe jó. f6ra de mim mesmo? Infeliz de 
mim! perco-me n'esta confusa agglomeração de pen
samentos e receios. Ah! tu estás tão perto da morte 
como eu, e parece, que a aguardas sem temor. Como es
tás tu tão tranquillo? Eu sempre me dirigi pelas leis da 
honra, e guardei fielmente a minha palavra; não fiz 
damno nem injuria a ninguem, seguindo sempre os prin
cípios da natureza: não bastam para o governo da nossa 
vida? Vi, que tu praticavas exactamente as maximas da 
religião e os conselhos dos sacerdotes. Estás tranquillo, 
e eu não o estou. Confissão affiictiva, que a verdade me 
arranca ! A razão pois enganou-me. Ella era sem duvida 
incapaz de ser a regra das minhas acções, pois que tão 
fraca é agora para me defender contra os horrores da 
morte. Vejo demasiadamente tarde a funesta extensão 
do meu erro . Essa honradez moral, que eu idolatrava, 
não era. mais que a sombra d'uns deveres, a que faltei; 
porque, que é a honra sem a piedade? De que serve ter 
sido fiel a um amigo, se fui rebelde ao meu Deus? Não, 
não; a razão s6 não bastava para me illustrar; s6 teve 
força para me seduzir, e ainda assim não pôde sustentar 
a impostura até ao fim, pois me abandona. Q.uem repa
rará os males, que me fez? 86 me resta um sôpro de 
vida, que os remorsos acabam de apagar. Oh meu Deus! 
É tempo ainda de levantar os olhos para v6s? Tereis 
compaixão d'um desgraçado, que vos invoca pela pri
meira vez, morrendo? •. . Já vês, meu amigo, a mor
tal agonia do meu coração. Não posso mais. . . V em em 
meu soccorro com os teus conselhos; faze publicar esta 
carta a fim de que outros aprendam com o meu exem
plo, e vejam, se um homem sensato deve viver n'um 
systema, em que não se atreveria a morrer.» 

&trêa~ religioras d.e 1811. 
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SEGUNDA PARTE 

VIRTUDES THEOLOGAES, MANDAMENTOS DE DEUS 
E PECCADOS MORTAES 

CAPITULO I 

P . Que devemos crêr ? 
R. Devemos crêr todos os artigos contidos no sym

bolo, porque a Igreja da parte de Deus nol-os ensina e 
manda crêr; esta crença chama-se fé. 

191. .tl fé é necessm·ia pa1·a nos salua1·mos 

Se para nos salvarmos bastasse ser homem honrado 
independentemente da fé, seguir-se-hia, que J esus Christo 
nos teria enganado, dizendo-nos: O que não c1·ê1·1 será 
condemnado. Ter-se-hia igualmente enganado S. Paulo 
annunciando aos fieis, que sem f é é impossível ag1·ada1· a 
Deus . Eis-aqui as blasphernias, que resultariam de tão 
monstruosa doutrina. J actando-se um mau cbristão na 
presença de S. Francisco de Sales d'este titulo de ho· 
mero homado, o servo de Deus respondeu-lhe : o: Pois 
bem, meu amigo, tu não serás enforcado; é a unica van
tagem que tirarás d'e!;te titulo . ~ 

Vida de S. l?rancisco de 'iates. 
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192. Felicidade que P''ocu1·a a f é 

Um catholico verdadeiramente fervoroso, d'uma vir
tude amavel e dôce, de bom espírito e coração recto, po· 
rém mais virtuoso do que instruido, achou-se, sem o ter 
podido evitar, em uma sociedade, onde se disputava so
bre pontos de fé. Alguns mancebos, que dirigiam os seus 
tiros impotentes contra a verdade, divertiram-se em pôr 
o justo em tortura, levantando duvidas, e agglomerando 
nuvens em derredor das luzes mais vivas. Aquelle homem 
honrado, que não comprehendia que se podasse atacar 
uma religião tão consoladora e conforme aos desejos do 
homem virtuoso, sentiu-se penetrado de dôr até ao fundo 
da alma. Alteraram-se-lhe as feições do rosto, que antes 
revelavam grande tranquillidade e felicidade interior: 

. dir-se-hia, que lhe haviam tirado os bens, ou que tinha 
perdido um filho unico. Perguntando-lhe aquelles impru
dentes mancebos, qual era o motivo de sua profunda dôr, 
disse-lhes : Não abalastes nem arrebatastes a minha fé, 
que é o bem do meu coração; não tratarei de refutar as 
vossas objecções e sophismas; limitar-me-hei a uma sim
ples r eflexão, á qual vos desafio que respondaes : Sou f e
liz; o conhecimento e a p1·atica da minha 1·eligião tem f eito 
a minha ventu1·a: quem de vós póde dize1· out?·o tanto~ 

llhnAOL1' , Os apologistas invol . 

193. Ta1·de ou cedo se1·á p1·eciso mo1'1'e1· 

Achando-se por casualidade um ecclesiastico em certa 
assembléa, varios mancebos, que faziam o papel d'im
pios, proferiam com emphase as blasphemias de Rousseau 
contra a divindade do Christianismo. O ecclesiastico dis
se-lhes: «Vós não crêdes agora? pois um dia haveis de 
crêr, senão no tempo, será. na eternidade : sim, ainda que 
vos peze, haveis de crêr como os demonios, que crêem, 
mas sem deixar por isso de ser atormentados eternamente.» 

Ibide-m. 
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194. Lamentc,vel ceguei1·a dos que não cr iem 

Uma joven de muito talento, perfeitamente instruída 
na. r eligião, e que sabia em quantas provas se apoia a 
divindade do Cb.ristianismo, disse um dia com ingenui
dade a um doutor de Sorbonna : Quizeram-me atacar, ne
gando os milag1·es ; em quanto a mim vejo realmente p1·o
digios1 ve1·dadei1·os milag,·es ; mas o milagre mais impene
tmvel pa1·a mim é a çegu~ira dos que não c1·ilem . A sua 
razão precoce, a pel'feiçoada pot• uma solida i nstrucçito, 
havia-a feito mais intelligente que muitos velhos insen
satos, que não crêem, porque não buscam ins+ruir-se no 
que mais merece a attenção dos homens, segundo o mes
mo Volta.ire. 

Ibidem. 

19ó. O homem de f é mon·e cheio de gozo 

E stando um fervoroso christão proximo a expirar, 
disseram-lho : «Hoje, segundo a opiniito dos medicos é o 
ultimo dia da sua vida. -Que boa nova me trazeis ! 
disse o enfermo aos circurusta.ntes; dai comrnigo graças a 
Deus por isso. Onde me acharei hoje? Onde '? Ah! des
cança.rei e serei feliz no seio de Jesus e de Maria. Ha 
muitos annos que digo cada dia esta oração : Ó pacien
tissimo J esus, dignai-vos conceder-me a graça de morrer 
por vosso amor e gloria, e pelo amor e glori.a de vossa 
santíssima Mãi. » 

Am~<J ditoso. 

196. Um soldado morrendo ao pé da c1 uz 

Tendo os republicanos feito prisioneiro um vendeano, 
chamado Ripoche, soldado do exercito catholico, levaram-o 
para junto a uma cruz, e disseram-lhe : «F ost<' apanhado 
com as armas na mito; tens pois pena de morte. E is-alli 
a casa onde nasceste; teu pai existe ainda; viverás se 
quizeres obedecer.» Ao vêr a sua casa, o vendeano nito 
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pôde conter as lagrimas, e perguntou : «Que devo fazer 
para salvar a minha vida?» Um soldado da republica res
pondeu-lhe: «Toma esta acha d'armas, e derriba a cruz. 
Ripoche pegou na acha; os seus companheiros de infor
tunio, que haviam sido aprisionados com elle, voltaram 
a cabeça horrorisados, pois julgavam, que elle ia abjurar 
a religião. Mas Ripoche, brandindo a acha, aproxima-se 
do pedestal da cruz, e levantando a arma., diz em voz 
alta, que se ouviu ao longe: «1forra o que insultar a cruz 
de Jeaus Christo; defendei-a-hei até ao ultimo suspiro.» 
Encostado ao madeiro sagrado, agita a acha; um ardor 
divino lhe brilha nos olhos; uma força sobrenatural pa
rece animal-o. Durante ~lguns instantes consegue afas
tar os sacrílegos. Tanto denodo enche-os de pasmo; não 
se atrevem a· aproximar-se; mas envergonhados logo de 
se vêr detidos por um s6 homem, dando gritos espanto
sos, arremessam-se sobre o valente christão que oppri
mido pelo numero de seus adversarios é ferido de todas as 
partes. Com tudo continúa encostado á cruz; os monstros 
separam-o d'ella, e estendem-o sobre o pedestal; dirigem 
as suas baionetas contra o peito e lhe repetem: «Destroe 
este signal de superstição e viverás. - É o signal da 
minha redempção, exclama o vendeano ; abraçai-a-hei ain
da.& E fazendo um ultimo esforço, abraça de novo a ar
vore de salvação, e n'e.ate amplexo recebeu a morte. Que 
fé! que valor ! que intrepidez ! Os assassinos, deixando 
a sua victima, destroem a cruz. De noite umas mulheres 
vendeanas foram alli secretamente e tendo feito uma cova 
ao pé do santo lenho, sepultaram o intrepido soldado, co
brindo a terra removida com os pedaços ensanguentados 
da cruz. 

Cartas vendeanas. 

197. Gl'andeza d'alma ct'uma mulher 

Uma mulher da Vendea, a quem uma enfermidade ha
via obrigado a demorar-se em Lavai com tres filhos, foi 
descoberta e condemnada a morrer juntamente com elles 
por uns juizes infames, que não podem chamar-se ho-
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mens sem deshonra da humanidade. Algumas almas in
trepidas levantaram a voz em favor d'elles ma3 em vão. 
-A fi lha mais nova, que só contava dezeseis annos de 

' idade, de extraordinar ia formosura, ficoLl horrorisada ao 
vêr o instrumento do su pplicio; mas a mãi com as suas 
palavras fez renascer a tranquillidade no seu espírito. Esta 
mãi heroica, como a dos Macchabeus, conseguiu ser a ul
tima a morrer, e depois de ter animado os seus filhos, foi 
para o céo participar do seu t riumpho e augmental-o com 
a. sua presença. 

SAPJN.wn, Algumas victimas de Lava/,. 

19~. Constancia d'alguns .ecclesiasticos 11a f é 

Nada talvez mais glor ioso para a religião e para os 
seus ministros que o brilhante t riumpho, que obteve o 
clero de França na famosa sessão, em que, segundo de
cretou a assembléa nacion!l.l, todos os ecclesia ~ticos, que 
eram membros d 'ella deviam ser nominalmente chamados 
perante o corpo legislativo afim de prestar o j uramento 
de m:mt er a constituição civil do clero, isto é, r enunciar 
solemnemonte aos verdadeiros principias da fé catholica. 
Os inimigos da rel igião nada tinham esquecido para pre
parar a der rota e a ;;segut·ar a victoria. Haviam collocado 
ao redor e á entrada cia. sala um bando de homens per
versos que depois de ter proferido mil injurias e amea
ças contra os bi spos e sacerdotes fiei~ á. sua vocaçã0, os 
atordoavam com espantosos gritos : A f oguei·ra os bispos 
e os sacerdotes, que não p1·esta1·ernjw·amento! O presidente 
avisado por este signal de que era já temp1) de come
çar o ataq ue, levanta-se e pega na lista dos ecJesiasticos, 
que não t inham jstrado. O primeiro, que cha na, é o se
nhor de Bonac, bispo de Agen, que respc,ndeu : Senho1·es, 
os sac1·ijicios da f01·tuna custam-me pouco i 111as ha um, 
que não posso faze?': o de vossa estima e o de minha fé! 
Estou ce1·to1 que pe?·de?·ia uma e out1·a, se pr,~stasse o ju
?·amento1 que me pedem. Chamado em st!guida. o reveren
do F ournel da diocese de Agen, exprimiu-se n'estes ter
mos : Digo com a simplicidade dos primeiros christãos, a 
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cujo tempo quereis, qtu volte'mos, que é summa gloria pm·a 
mim seguir os passos de meu prelado, como o foi pam S . 
Lourenço segt~i?· os de S. Xisto, seu pastor; seguil-o-hei até 
ao marty1·io. - Ouvindo estas respostas, os motores come
çaram a anepender-se de t er dado occasião ao clero de 
testemunhar d'um modo tão publico e brilhante a sua 
constancia na fé. Comtudo como esperavam não achar 
em tonos a mesma firmeza, o presidente chama o reve
rendo L eclerc, parocho de Cambre. E dte levanta-se, e diz 
com intrepidez: 7Nasci catholico apostolico romano; que
ro morrer n'esta fé, e não poderia fazel-o se prestasse o 
juramento, que me pedia.» O bispo de Poitiers, temendo 
que o privassem de tão bella occasião de dar testemunho 
de sua fé, sobe á tribuna, e alli diante do presidente, pede 
que o escutem, e diz : Senho1·es, tenho setenta annos de 
idade, e t?·inta e cinco de episcopado i não mancharei as 
minhas cans com o ju1·amento1 qtte me exigis i não jtt1'a?·ei. 
Todos recusaram igualmente, á excepção d 'um só paro
cho. 

LACRETELLE , 

199. Referi tudo a Deus 

«Não busco senão o reino de Deus, não desej o senão 
escrever o meu nome no livro dos escolhidos : agradar a 
D eus, e não agradar senão a elle, eis toda a minha am
bição, dizia um grande ser vo de D eus» . 

O povo de Antiochia ouvia os sermões de S. João 
Chrysostomo com incrível admimçlio. I nterrompido a miu
do por acclamações e applausoH, que eram um verdadeiro 
supplicio para a humildade do Santo, dizia- lhes : «De que 
servem os vossos louvores r Não preciso d'esses applausos, 
n em d'esse murmurio. Não procuro agradar-vos, mas sim 
convertet·-vos. A unica cousa, que desejo de vós, é que, 
escutando-m e em silencio e mostrando assim, que com
prehcndeis a verdade, a pratiqueis depois fi elmente. É 
este todo o applauso, que eu exijo de vós; são estes os 
unicos elogios que desejo. » (Armo ditoso) . 

Santa :M:agdalena de Pazzi não cessava de recommendar 
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ás noviças, que tinha a seu cargo, que offerecessem a Deus 
até as acções mais indifferentes, e afim de qu1 o fizessem 
com fidelidade, perguntava ás vezes: « Filha, para 
que fazes esta acção?n Se a noviça respondia, que a fa
zia!sem intenção sobrenatural, dizia-lhe: «Não vês que, 
obrando assim, perdes o merito da acçào, não sendo Deus 
louvado, nem agradando-lhe taes acções?» 

Uma das resoluções, que todas as manhãs ao meio dia 
e á noite tomava um santo sacerdote, era de obmr sem
pre segundo Deus, em Deus, e por Deus. «Segtmdo Deus: 
nada farei contra a vontade de Deus, e farei tudo se
gundo a sua santa vontade. 19m Deus: executarei tudo 
em estado de gt·aça. e fazendo de maneira que a graça 
actual seja o principio de todas as minhas acções. Para 
me achar em estado de graça, me excitarei .l contrição 
perfeita antes de minhas acçõ~s principaes do dia, e afim 
de que a graça actual seja o principio de minb.as acções, 
pedirei a Deus esta graça com fervor, antes de passar 
d'um exercício a outro. P01· Deus: obrando sempre por 
um motivo sobrenatural, pela gloria de Deus, para agra
dar a Deus, por amor de Deus, na presença de Deus, com 
todo o fervor, unindo a minha intenção á que t inha Jesus 
Christo, quando fazia uma acção semelhante á que eu 
tenho de fazer. , 

200. Napolelto em Santa Helena 

Napoleão, nos ultimos momentos de sua vida, não 
se occupou senão de deveres de piedade, dE sorte que 
não permittia, que o padre Vignali se ausent u;se um só 
instante d'elle. «Nasci, dizia elle, na religião catholica.; 
quero cumprir os deveres, que me impõe, e receber 
todas as consolações e os soccorros, que po1 so esperar 
d'ella.» Tendo notado no seu medico alguns signaes de 
desapprovação, disse-lhe com energia : «Podei.:~ não crêr 
em Deus? Tudo proclama a sua existencia; e os maiot·es 
genios creram n'elle . .. P Em outra occasião, rindo-se o 
dito doutor ás gargalhadas e do modo mais indecente dos 
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preparativos, que o imperador tinha mandado fazer para 
uma ceremonia. religiosa, Napoleão reprehendeu-o tão ru
demente e em termos tão energicos, que Marchand, que 
os ouviu, não se atreveu a repetil-os. -A vinte e nove 
d'abril, chamando o padre Vignali, dizia: Sim, que1·o 
o sace1·dote commigo; deixai-me s6 com elle1 e nada digaes. 

Introduzido assim o sacerdote junto do leito de Na
poleão, e ficando só com elle, exerceu as funcções do seu 
ministerio. Depois de se haver confessado humildemente, 
o imperador, pouco tempo antes tão orgulhoso, recebeu 
o santo Viatico e a Extrema-unção, e passou toda a noite 
em oração e actos de piedade tão ternos como sinceros. 
No dia seguinte ao amanhecer, elle disse d'um modo 
affectuoso e alegre ao general Montholon, que o tinha 
ido vêr: «General, sou feliz; cumpri os meus deveres; 
desejo-te a mesma felicidade na hora da morte. Eu tinha 
necessidade d'isto, pois sou italiano, filho de Corsega. O 
som dos sinos commove-me; a vista d'um sacerdote 
dá-me grande prazer. Queria fazer um mysterio de tudo 
isto; mas já não convém; devo e quero dar gloria a 
Deus.» 

MloHAuo, Vida de Napoleflo. 

201. Fi.m desast1·oso d'um homem sem religião 

Nicolau Affonso Furnié, de idade de vinte e sete 
annos, foi condemnado á morte a trinta de novembro do 
anno de 1844 pelo tribunal do Sena, como chefe d'uma 
quadrilha de ladrões. V ajamos como elle mesmo refere as 
circumstancias, que o arrastaram ao crime: « Cançado já 
de me vêr onze vezes preso, e cinco d'ellas condemnado a 
differentes penas, tinha abraçado uma vida laboriosa e 
honrada; havia dous annos, que trabalhava em casa de 
um chapeleiro, quando encontrei alguns de meus antigos 
companheiros, e me emb .. iaguei com elles . Commetti um 
roubo para poder continuar na desordem, e puz no monte
pio joias e objectos, que pertenciam a uma concubina. 
Exasperada esta, revelou os meus precedentes ao chape
leiro, que me despediu de sua casa. » Mas a primeira 
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causa dos crimes d'este infeliz foi a falta de t< do o prin
cipio religioso. Posto que tinha já vinte e sek annos de 
idade, não havia ainda feito a sua primeira communhão, 
nem sido baptisado. O reverendo padre Montes; capellão 
da prisão, é quem lhe abriu os olhos. «Elle deu-me, di
zia o condemnado, as primeiras noções do bem e do mal, 
e apenas communguei, achei-me logo resignado e cheio 
de confiança.» Na ultima semana de sua vida, r ecebeu 
duas vezes a visita de sua mãi, e uwa a de seu pai, cuja 
culpavel negligencia havia accusado perante o tribunal. 
Comtudo ve::1do-se entregue aos algozes depois de haver 
dado ao padre Montes o ultimo abraço, e do ter dito: 
«Meu Deus, perdoai-me I» ao vêr o fatal instrumento de 
sua morte, não pôde conter-se, e exclamou: «Malditos 
sejaes, pai e mãi, malditos sejaes ! Se me tivcsseis dado 
outra educação, não morreria eu em um cadafalso. » 

.Amigo da religião, 11 de fe vt.reiro ele 1845. 

CAPITULO II 

DA ESPERANÇA 

P. Devemos ter esperança ? 
R. Sim ; devemos ter confiança em que Deus nos dará 

o céo, porque no!-o prometteu, e porque Jesus Christo, 
seu Filho, nol-o me1·eceu com a sua morte. E at:. confiança 
chama-se esperança, mas devemos acompanhai-a com as 
nossas boas obras. 

202. Os me1·itos e as p?'Omessas de J esus Ch1·isto 
são o fundamento de nossa espemnçc· 

S. Bernardo animava a sua esperança, dizendo: «Eu 
não sou digno da graça divina, mas J esus Ch risto mere
ceu-m'a, e disse : P edi e r ecebe1·eis; posso pois olhar o 
reino dos céos como uma cousa, que me pertence, pelo 
direito que a ella me deu o meu amavel Salvador. P 

Vida de S. B c!J'flal·do. 
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203. Confiança de S . F1·ancisco d' .Assis 

S. Francisco d'Assis, fallo.ndo de sua communidade 
e de Deus, dizia: «Temos uma mãi muito pobre, é ver
dade; mas temos tambem um .Pai infinitamenta rico.» 
Quando mandava algum de seus companheiros prégar, 
dirigia-lhe estas palavras do propheta: Ponde em Deus 
toda a vossa confiança, e elle vos sustentará. 

Vida de S. Francisco. 

204. Ultimas momentos d'uma joven novic;a 

A dezenove de maio de 1826, na idade de dezoito 
annos, tendo tido pouco mais d'um de noviciado, expi
rou no convento do Sagrado Coração em Paris, Josephi
na Zaniter, filha d'uma família muito distincta por sua 
piedade. Nada mais edificante que os ultimos momentos 
d'esta piedosa moça. Que socego! Que resignação I Que 
confiança em Deus ! O amor fi lial havia inteiramente 
dissipado o temor. Nado temo, exclamava ella em um 
d'esses movimentos, que de continuo a elevavam a Deus. 
-Firmando-te na divina mise1·ico1·dia, acrescentou a s.u
periora, receiaudo que a noviça. se possuísse de alguma 
vaidade. - Não, nada temo, r epetiu ella d'um modo ainda 
mais expressivo ; Nosso Senlwr é tão bom! Por meio de 
uma oração ininterrompida, Josephina luctava contra o 
sentimento mesmo da dôr. Não sinto os meus males, 
quando fallo com Deus, dizia ella a miudo. Cada pala
vra, que proferia era um acto de amor de Deus, sobre
tudo quando, aproximando·se o termo, via, que iam au
gmontando as dôres e diminuindo as forças. Emfim a 
dezenove de maio, depois de ter pronunciado com voz 
clara e intelligivel : J esus, sêde pam mim J esus ago1·a e 
na 1Lo1·a de minha mo1·te . . . J esus, Mar ia, José, tomou 
das mãos da superiora o crucifixo, que havia já tantas 
vezes adorado, beijou-o ainda com respeito, e dizendo : 
Meu Deus, ado1·o-vos! expirou nos braços d'aquelle Deus 
amoroso, a quem ardentemente desejava contemplar cara 
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a. cara, como se tivesse esquecido, que era seu juiz; e o 
Senhor em recompensa d'esta illimitada confiança, que 
elle mesmo havia inspirado á sua serva, dignou-se segu
ramente coroar os seus desejos. 

Nova explic. do Catecismo. 

205. Tentação de S. Fmncisco de Sales 

Deus, que se compraz em purificar os escolhidos, per
mittiu, que S. Francisco de Sales experimantasse uma 
terrível tentação. Estava. o santo em Paris, concluindo 
os seus estudos, d 'idade de dezeseis annos , quando o 
inimigo da salvação eterna lhe suggeriu a idéa de que 
era. do numero dos r eprobos. Esta tentação fez tal im
pressão na sua alma, que, perdendo o socego, não podia 
beber nem comer . Póz-se macilento, e definhava d'um 
modo visível. O seu preceptor, que o via tão pallido, e 
notava, que não tomava gosto nem prazer em cousa al
guma, perguntava-lhe repetidas veze31 qual era a causa 
de sua melancolia ; mas o demonio, que a tormentava o 
santo, era um d'aquelles, que se chamam mudos, em ra
zão do silencio, que fazem guardar aos que affiigem.
Para maior cumulo de males, Francisco viu-se privado 
de consolações divinas; e assim recordando-se das doçu
ras e tranquillidade, que gozava antes d'esta tormenta., 
soffria ainda mais . «Em vão, dizia elle a si mesmo, me 
sustinha a esperança de que um dia me veria ijaciado da 
abundancia de d(lçuras da casa de Deus, e inundado da 
torrente de suas del icias; não vos verei jámai ~ , ama v eis 
tabernaculos do Senhor!. .. » Passou um mez 'estas an
gustias do co t·ação, que com razão comparav.\ ás dôres 
da morte, e aos perigos do inferno, passando 1s dias em 
dolorosos gemidos e as noites regando o leito com amar
gosissimas lagrimas. A final ent•·ou um dia por inspira
ção divina na igreja de Santo Estevão, e ajoelhando diante 
d'uma imagem da San tissima Virgem, rogou a esta Mãi 
de misericordia, que fôase sua advogada para com Deus, 
e lhe alcançasse de sua bondade que, se e1·a tão desgra
çado, que estivesse destinado a odi.al-o dt11rante a ete1-ni· 
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dade, soubesse ao menos amal-o de todo o coração durante 
a vida. Uma petição tão alheia dos sentimentos d'um 
reprobo não podia deixar de ser attendida; dissiparam
se as trevas, que offuscavam o seu espírito, e ficou cheio 
de consolação c de celestial gozo.-Desde então esteve 
sempre animado d'uma esperança tão viva e tão firme, 
que nem mesmo vendo-se horrivelmente calumniado, per
deu j ámais a paz d'alma. E assim escrevia a um amigo: 
« Communicam-me de Paris, que rasgam a lli primorosa
mente os meus vestidos; mas espero, que Deus m'os re
mendará de modo, que sejam melhores ainda do qne eram, 
sc convier ao seu divino serviço. » 

Vida de S. F1·anci8co de SaJ,es. 

206. A legião fulminante 

Durante a guerra, que o imperador Marco Aurelio 
fazia aos sarmathas, aos godos, aos marcomanos e outros 
povos da Germania, entrou o exet·cito em um paiz cheio 
de bosques e montanhas, que hoje se chama Bohemia. 
Achavam-se os romanos cercados pelos barbaros e a ponto 
de pet·ecerem de sêde. N'este transe, os soldados christãos, 
que faziam parte do exercito romano, pozeram-se de joe
lhos a orar. De repente o céo cobriu-se de nuvens, e 
cahiu uma abundante chuva pela parte dos romanos. A 
principio estes levantavam a cabeça e recebiam a agua 
na bocea, t anto os atormentava a sêde; depois enchiam \ 
os sens capacetes, e bebiam abundantemente, elles o os 
cavallos. Os barbaros julgaram eóte momento favoravel 
para os atacar; tnas o céo, armando-se pelos romanos, fez 
cahir sobre os barbaros um espantoso graniso misturado 
de raios, que os exterminavam. O seu exercito disper
sou-se, e uma multidão de seus soldados veio procurar 
nas fileiras dos romanos um a~ylo contra as torrentes de 
agua e de fogo, que lhes assolavam o proprio campo. -
0 exer·cito romano conferiu n'e ta occasião pela setima 
vez a Marco Aurelio o titulo de imperador, que elle re
cebeu como vindo do céo, pois toda a gente reconhecia 
este successo como milagroso. As tropas dos christãos, 
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que tinham obtido este milagre, chamaram-se a legião 
fulminante. Vê-se ainda em Rvma um monumento d'este 
prodígio nos baixos relevos da columna Antoniana, feita 
n'aquelle tempo. N'ella se acham pintados os romanos 
com as armas na mão contra os barbaros, e estes esten
didos pot• terra com os seus cavallos, cahindo sobre elles 
uma chuva de graniso misturada de r elampagos e raios. 
Dizem, que Marco Aurelio escreveu uma carta ao sena
do, declarando que o seu exercito, proximo a perecer, fôra 
salvo pelas orações dos christãos.-Aprendamos a recor
rer a Deus em qualquer necessidade urgente : a oração 
fervorosa obtem grandes graças. 

Hist. ccclelliastica. 

207. A espe1·ança alenta-nos 

Visitava o imperador Carlos v um seu fa •orito, que 
estava gravemente enfermo. E ste ao vêl-o, em lugar de 
se alegrar da visita de seu soberano, encheu-se de tris
teza, e começou a gemer e a chorar. Notando isso o im
perador, disse-lhe : «Qual é a causa da tua dôr , pois ve
nho expressamente para te consolar? Desejas por ventu
ra alguma co usa de mim? Falia com toda a franqueza, 
porque eu te prometto annuir a tudo o que me pedires. » 
Então o cortezão com o rosto voltado para a pwede, tris
te, e com os olhos banhados em lagrimas, prorompeu n'es
tas dolorosas palavras : «A h! se eu podesse t >rnar a te
cer desde o principio a têa da minha vida I - E que 
querias fazer ? perguntou o imperador. -Queria, res
pondeu o enfermo, servir sómente aquelle Soberano, que 
tem nas n1ãos a vida e a morte. n 

SoAnMn:r,,,,, t. •v. 

208. Alexandre Magno e o seu. med1co 

Vendo-se Alexandt·e Magno atacado d'uma grave en
fermidade, mandou chamar o seu medico, e exigiu , que 
lhe preparasse um pt·ompto remedio. O medico corre a 
compôr uma poção, e volta pouco depois a dar-lh'a. Mas 
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no momento em que Alexandre ia tomal-a, entregam-lhe 
uma carta, na qual lhe dizem, que o medico é um trai
dor, que resolveu envenenai-o. Que fará o príncipe? Teve 
sempre o medico por seu fiel amigo, viveu com elle desde 
menino, prestou-lhe assignala.dos serviços, e até o livrou 
dos mais imminentes perigos. «Como, exclama ellei po
rei eu em duvida a sua fidelidade?» Apresenta a carta 
ao medico, olhando-o com complacencia, e diz-lhe: «Não, 
meu caro amigo, j ámais duvidarei da tua affeição " i e em 
seguida toma a poção, e a bebe com a maior confiança. 
Se Alexandre tinha tanta confiança n'um homem, quanto 
mais justo será que nós a tenhamos em Deus nosso Se
nhor? 

Co118olador. 

CAPITULO III 

DA CARIDADE 

P . Devemos ter caridade? 
R . Devemos amar a Deus mais que aos nossos bens, 

m&is que a nossos paes, mais que aos nossos amigos, e 
que á nossa vida , porque Deus é melhor e mais amavel 
que tudo isto: este amor chama-se caridade. 

A caridade faz-nos amar a todos os homens, até os 
nossos inimigos, porque Deus nol-o manda, e elle mesmo 
nos deu o exemplo. 

Amor que os santos professavam a Jesus Christo 

209. Quão zeloso é Deus de nosso amor 

Lêmos no Evangelho de S. J oão, que o Salvador, con
versando com os seus discípulos depois da resurreição, 
disse a Simão Pedro: a Simão, filho de João, tu amas-me 
mais do que a estes?-Sim, Senhor, tu sabes, que eu te 
amo i respondeu Pedro.» Jesus perguntou-lhe outra vez: 

http://www.obrascatolicas.com



182 

«Simão, filho de João, tu amas-me?» Pedro respondeu
lhe: «Sim, Senhor, tu sabes que cu te amo. » Perguntou
lhe terceira. vez: a: Simão, fil ho de J oão, tu amas-me?., 
Ficou Pedro triste, porque J esus terceira vez lhe pergun
tára se o amava, e respondeu-lhe : «Senhor, tu conheces 
tudo; tu sabes, que eu te amo. » Jesus, dizem os san
tos doutores, perguntou tres vezes a S. Pedro, se o ama
va, afim de o fazer reparar por tres actos de amor as 
tres negações, de que se havia tornado culpado. 

210. Amo1· de S . Paulo po1· J esus Christo 

O Apostolo S. Paulo foi sem duvida um dos mais per
feitos modêlos de amor para com J esus Christ() ; e assim 
Deus, que o havia destinado a uma grande obra e a pa
decer muito , tinha-lhe tambem dado nma grande alma, 
um gmnde valor, e uma ardente caridade. «O amor de 
Christo nos constrange, nos diz elle em suas admiraveis 
Epístolas, ao considerar que morreu por todos, afim de que 
tambem os que vivem, não vivam mais para si mesmos, 
mas para aquelle que morreu e resurgiu por elles. Eu 
vivo, acrescenta elle, ou antes não sou eu que vivo, mas 
Jesus Christo que vive em mim. Quem pois poderá sepa
rar-nos do amor de J esus Christo? Será a tribulação, ou 
a angustia, ou a fome, ou a nud ez, ou os perJgos, ou a 
perseguição, ou a espada, ou a violencia? Somos entregues 
cada dia nas mãos da morte ; mas no meio de todos es
tes males, ficamos victoriosos pela virtude d'Aquelle, que 
nos amou ; pois estou certo de que nem a morte, nem a 
vida, nem as potestades, nem outra creatura alguma pode
rão jámais separa!·nos do amor de Deus em Jesns Christo 
nosso Senhor. Se alguem não ama a Jesus Ch:isto, seja 
anathematisado. » 

211. Corno se excitavam os santos ao amo1· de Deus 

S. F ulgencio excitava-se ao amor de D eus, pensando 
na felicidade do céo. Achando-se em uma reunião de toda 
a nobreza romEma, convocada para uma arenga, que Theo-
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dorico, rei dos godos, dirigia aos nobres, vendo a magni
ficencia de tantos e tão illustres fidalgos, exclamou : «Oh I 
meu Deus I que formosa sel'á. a J erusalém celeste, quando 
aqui se vê tanta pompa I e se isto se concede no mundo 
aos amigos da vaidade, que gloria estará reservada aos 
que amam a Deus de todo o coração, com toda a alma, 
e com todas as suas forças ? » 

Vida de S . Fulgencio. 

212. Pensamentos sob1·e o amor de Deus 

<< Amai, e fazeí o que quizerdes, dizia um padre da 
Igreja, porque, quando se ama, não se tem outra von
tade que a do objecto amado.» (LAM:MENAIS, Miscellanea) . 

Quando annunciaram á duqueza de Montmorency 
a morte de seu marido, que havia perecido no cadafalso 
por se ter r ebellado contra o príncipe, ella exclamou: 
«Bem sabeis, Senhor, qu e eu não amava senão a elle; 
tiraste-m'o, para que de hoje em diante não ame senão 
a vós. » (M ERAUL'r). 

Para amar a Deus é preciso, que o coração se des
prenda das cousas da terra. Apm·tai o vosso co1·ação das 
c1·eaturas, dizia Santa Thereza, e achm·eis a D eus. S. 
Francisco de Sales dizia com este motivo: «Quando arde 
uma casa, lança-se tudo pela janella; o mesmo snccetle 
com uma alma, que estiver abrazada no amor de Deus; 
desprende-se de tudo o que é creado; tudo arroja de si. :~~ 

213. Tudo é facil pa1·a quem ama a D eus 

Um piedoso soli tario, fallando com Deus, dizia-lhe com 
engenhosa simplicidade: o: Como me enganastes, Senlwr ! 
Indo após de vós não via senão cruzes difficeis de levar, 
e dias de penitencia e de luto; e agora não acho senão 
o prazer mais vivo e a mais dôce consolação. Oh! como 
me enganastes, Senho1·! ,, 

Vida dos padres do deserto . 

http://www.obrascatolicas.com



184 

Amor do proximo 

:H4. Que é o p1·ox imo aos olhos da fé~ 

«Não se deve julgar, dizia S . Vicente de Paulo, de 
um homem nem d'uma mulher do campo por seu exte
rior e habilidade natural; alguns são tão terrenos e gros~ 
seiros, que diffici lmente se r econhecerá n'elles a figura. 
e a intelligencia d'uma crea.tura racional; mas se os con~ 
siderarmos á luz da fé, achai-os-hemos de tão elevado me
rito aos olhos do Filho de Deus, que não duvidou derra
mar por elles todo o seu sangue, e dar a vida por cada . 
um d'elles . Oh! quão util é vêr no proximo a imagem 
de Deus para o ter na mesma estima que o teve Jesus 
Christo l » 

Assim é que S. Luiz, rei de França, não servia os 
pobres senão de ,joelhos e com a cabeça descober ta.- E o 
beato Berchmans t inha um inexplicavel prazer, quando 
servia os enfermos. 

Anno ditoso. 

215. Amm· de S. J oão para com o p1·ox imo 

E ste discípulo amado do Senhor tinha tanto amor á 
virtude da caridade, que não sabia falla.r d'ou tra cousa, 
como quem havia bebido esta dout rina no peito de seu 
divino Mestre. S. J eronymo refere d'elle, que, sendo já 
tão idoso, que não podia ir á igreja, se fazia levar lá nos 
braços de seus discípulos, e sómente prégava isto: Meus 
filhos, amai-vos uns aos out1·os. Cançados de lhe ouvir re
petir sempre a mesma causa, os discípulos disEeram-lhe : 
Mesflre, potque nos dizes semp1·e o mesmo ~ E lle deu, diz 
S. Jeronymo, uma resposta dig na d'elle . Po1·q_ue é o man
damento do Senhor, e se o cump1·i1·des, elle s6 basta. Aqui 
se r esumem todos os mandamentos ; se guard ardes este, 
os guardareis todos . P ois, como disse o Apostolo: Toda 
a lei se 1·eduz a esta palavra : Amarás ao te1~ 211·oximo 
como a ti mesmo . 
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216. Resposta do Senho?· a uma objecção de Santa 
Catharina de Genova 

Santa Catharina, dizendo um dia a Deus : «Meu Deus, 
vós quereis, que eu ame ao proximo, e eu não posso amar 
senão a vós », o Senhor respondeu-lhe : o: Minha fi lha, 
aquelle que me ama, ama tudo o que eu amo, e amando 
ao proximo por mim, prova-me tambem o seu amor. » 

Vida de Santa Caiha1-ina de Genova. 

217. Rasgo admiravel de ca1·idade e de paciencia 

Certo solitario achou em um caminho um pobre estro
peado, coberto de chagas e de podridão, e n'um estado 
tão miseravel, que não podia ganhar a vida, nem mover
se, senão arrastando-se. Compadecido d'elle, o solitario 
levou-o para a sua cella, e ministrou-lhe todos os soccor
ros, que pôde. T endo o pobre recobrado as forças, o so
litario disse-lhe : Queres, irmão, vú;e,· aqui commigo~ farei 
quanto me f ôr possi vel para te alimenta?';' ?·ogm·emos e se?'
vi?·emos a Deus juntos.-Oh! que aleg1·ia me causa l res
pondeu o pobre; e quão ditoso sou pO?' acha?' na sua ca
?'idade um ?'ecurso pa1·a minha miseria I- O solitario, que 
ganhava o seu sustento com muito custo, redobrava o seu 
trabalho para ter com que alimentar o pobre, e o alimen
tava melhor do que a si mesmo. Mas passado algum tem
po, o pobre começou a murmurar contra o seu hospede, 
queixando-se de que o alimentava mal. Ahl meu i1mão, 
lhe disse o soli tario, alimento-o melhor do que a mim pro
p?·io ; não posso Jazer mais do que f aço. - Poucos dias 
depois, aquelle homem ingrato, começando de novo as 
suas queixas, vomitou uma torrente. de injurias contra o 
seu bemfeitor. Soffreu-as o solitario com muita paciencia, 
sem responder palavra. Envergonhado o pobre de ter in
juriado assim um santo homem, que não lhe fazia senão 
bem, pediu-lhe perdão; mas voltando logo ás suas más 
disposições, concebeu tão grande odio ao solitario, que 
não podia vêl-o. Estou enfastiado de vive?· comtigo, lhe 
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disse elle : leva-me ao caminho, onde me aclzast<. ; não es
tou acostttmado a sei' tão mal alimentado. O solitario pe
diu-lhe perdão, promettendo-lhe, que procuraria. tratai-o 
melhor. E para. cumprir o promettido, foi a casa d'um 
honrado proprietario da visinhança ped ir um pouco de 
alimento melhor para o estropeado. Venha todos os dias, 
lhe disse o proprietario, busca1· com que alimental-o. O 
pobre parecia contente; mas ao cabo de algumas sema
nas, começando a fazer novas exprobrações ao solitario, 
disse-lhe: Vai-te, não és mais que um hypocrita; finges 
que vaes busca?' esmolas para me alimentar, e são para 
ti; tu comes em segredo o melhm·, e dás-me s6mente os 1·es
tos. - Meu innão, lbe respondeu o solitario, accusas-me 
sem motiiJo; pois assegrwo-te, que nada peço pam mim, e 
em nada toco do que me dão pm·a ti. Se não ~stás contente 
com os se1·viços, que te p1·esto, tem ao menos 1Jactencia pm· 
amm· de J esus Ch1-isto, esperando que eu o f aça melho1·. 
-Vai-te, não 711'eciso das tuas obse1·vações, lhe replicou o 
pobre; e dizendo isto, atirou-lhe uma pedra á cabeça ; o 
solitario evitou o golpe, mas o pobre, tomando o pau de 
que se servia pal'a se ir arrastando, deu-l he tão forte pan
cada, que o solitario cahiu em terra.-Deus te pe1·dôe, Í1'
mão, disse o solitario; em quanto a m im, perdôo-te por 
amor d'elle.- Ttt dizes que me perrlôas, tornou o pobre; 
mas dize' l-o de bocca, pois deseja1·ias vêr-me já morto.
J,·mão, assegttro-te, lhe disse ternamente o solitario, qtte 
te pe1·dôo de todo o co1·oção, e em p1'0va d'isto pe1·mitte1 

que te ab1·ace; ia com effeito abr·açal-o, quando o pobre, 
agarrando-o pelo pescoço, lhe arranha toda a cara. com 
as unhas, e intenta afogal-o. Tendo-se escapado o solita
rio, aquelle homem furioso diz-lhe: Vai-te em boa ho1·a1 

que has-de mon·er um dia ás minhas mãos. As11Ím conti
nuou o caridoso solitario por espaço de tres ou quatro 
a.nnos, durante cujo t empo é indizível o tormento, que 
aquelle pobre lhe fez soffrer, dizendo-lhe a cada momen
to, que o levasse ao lugar onde o havia. encontrado; que 
antes queria. perecei' de fome ou de frio, ou ser comido 
das feras, do que viver com elle. Não sabia o solitario a 
que determinar-se; por um lado temia que, levando-o ao 
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lugar onde o achára., o infeliz morresse de miseria; por 
outro temia perder a paciencia com elle . Estando assim 
perplexo, foi consultar Santo Antonio, que, como homem 
inspirado po1· Deus, lhe disse : M eu jilho, tem cuidado; o 
pensamento, que te occon·e, de deixm· este pobre, é uma 
tentação do demonio, que que1· m·1·ebatm·-te a corôa; pois 
se o abandonas, D eus te abandonm·á a ti.-Mns, padre, 
replicou o solitario, temo perde1· a paciencia com elle. 
P01yue a perde1·ias, filho~ tornou o santo; não sabes, que 
com os que mais mal110S fazem devemos exe1·ce1· a cm·idade 
mais gene1·osamente ~ Que me1·ito se1·ia o teu, se tivesses pa
ciencia com qu~;m jámais te fizesse damno algum~ Não sa
bes, que a. cw·idade é uma vi1·tude, que não olha aos vi
cios do que nos molesta, mas s6 attende a Deus~ Assim 
quanto peor é, mais te deve move1· á compaixão. Tudo o 
que lhe fize1·es por caridade, o considem1·á J~sus Ch1·isto 
como feito a si mesmo. P1·ova, pois, com a tua paciencia, 
que és discípulo d'um Deus c?·uci.ficado, e lemb1·a-te, gue 
pela paciencia e ca1-idade se reconhece o ve1·dadeú·o chris
tão. Olha esse pob1·e como um instrumento, de que Deus se 
serve pm·a te jo1·mm· a etema corôa.- O solitario seguiu 
o conselho de Santo Antonio; teve com o pobre mais ca
ridade do que anteR, e não cessava de rogar por elle. 
Deus abençoou tanta generosidade e paciencia, pois a final 
o pobre converteu-se, e passou o resto de seus dias em 
penitencia e obras de santidade. 

Vida dos padt·es do dcse1·to. 

Prodígios de caridade christã 

218. S. Paulino e Alarico 

Apresentou-se uma pobre viuva a S. Paulino, bispo 
de Nola, afim d'obter o resgate d'um filho, que lhe ti
nham levado captivo para Africa. Como os barbaros sol
dados de Alarico acabavam de saquear o palacio episco
pal, S. Pau li no disse: « Eu nada mais tenho que a minha 
pessoa; porém esta póde ser-lhe sufficiente. Qtter propôr 
ao vandalo, que me aceite em lugar de seu filho~ estou 
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prompto a i1· substituil-o. »-A tilo estranha pt·oposta, a 
viuva recuou. O antigo prefeito de Roma, dizia ella com
sigo, propôr semelhante t roca! ... A pobre mulher incli
nou-se envergonhada, e dispunha-se a partir, quando Pau
tino lhe fez signal para ficar, e com eloquentes e affectuo
sas palavras a convenceu de que era serio o seu generoso 
offerecimento. - Passaram os dous á Africa, onde o genro 
do rei, admittindo o bi spo em lugar do j oven italiano, que 
estava captivo, lhe deu o emprego de jardineiro. Todas 
as manhãs colhia fl.ôres abertas e humedecidas ainda pelo 
orvalho, e as levava em um cabaz ao príncipe vandalo, 
que parecia satisfeito de semelhante attenção e capt iva
do pelas finezas do amavel e sabio escravo. Um dia, em 
que estava mais agradado da dignidade de suas manei
ras e da pureza e elegancia de sua linguagem, fixando 
os olhos n'elle, disse-lhe : «Por vida minha, t u n ão és o 
que pareces, e a tua condição é sem duvida superior á 
tua fortuna? » S. Paulino abaixou a cabeça, e guardava 
silencio. « Quem és? » proseguiu o príncipe, mostrando 
na pergunta authoridade de amo e interesse de amigo. 
S. Paulino confessou balbuciando, que era um bispo ca
tholico de ltalia . «Bispo! repetiu o príncipe espantado ; 
e vieste voluntariamente aqui para livrar da servidão urn 
dos teus? Meu padre, estás livre, e ámanhã partirás cu
mulado dos meus presentes. - Aceito-os, prinripe, disse 
o bispo com reconhecimento; mas permitta, qu J lh'os in
dique. n O vandalo sorriu-se em signal de assentimento. 
« As suas tropas aprisionaram uma multidão de italia
nos de minha diocese. - Leval-os-has comtigo, meu pa
dre ; e já que actualmente a fome está desolando esse 
paiz, acrescentarei o t rigo da Africa sufficiente para 
abastecer a metade de teus diocesanos ; será este o meu 
presente, e o meio de te lembrares de mim. n 

Flôres do céo . 

219. D' ttm m·cebispo de A uch 

Disseram um dia ao senhor de Apchon, arcebispo de 
Auch, que o fogo havia pegado em uma casa da cidade. 
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Corre logo lá, e ao chegar dizem-lhe, que ficava em um 
quarto da casa um menino, que não tinha podido sal
var-se. Ouvindo isto o caritativo prelado enternece-se a 
ponto de derramar lagrimas; offerece uma som ma consi
derava! ao que fôr livrai-o das chammas; era tão grande 
o perigo, que ninguem se apresenta; duplica a somma; 
toda a gente fica em silencio. Eleva-a até dous mil es
cudos; mas o ouro não offerece nenhum attractivo; nin
guem se move. Então o arcebispo, não consultando se
não a caridnde, manda encostar uma escada á casa in
cendiada, e desprezando os obstaculos, que se oppõem ao 
seu zelo, sóbe através das chammas, e entra no quarto, 
onde estava o menino. Reapparece logo com a innocente 
creatura; torna a descer por entre as chammas, e a casa 
desaba. «Com que sou eu, exclama o in trepido prelado, 
que ganhei os dons mil escudos ! Cedo-os ao menino, e se
r ão o seu dote.» 

Vi1·tudes do clero. 

220. D'um paisano de Fionia 

Tendo-se ateado o fogo na povoação, em que este pai
sano habitava, correu a levar soccorro aos edificios, que 
d'elle necessitavam; mas apesar de todos os seus esforços, 
o incendio fez tão rapidos progressos, que em breve vie
ram avisal-o de que a sua casa estava t ambem ardendo. 
Pergunta, se foi igualm ente invadida a de seu visinho; 
respondem-lhe, que sim; mas que não perca um momento, 
se quet· conservar os seus moveis. «Tenho que salvar 
cousas mais preciosas, r eplicou elle; o meu desgraçado 
visinho está enfer mo, sem poder valer-se de si mesmo; a 
sua perda é inevitavel se o não soccorrem, e estou certo 
de que conta comruigo.» Vôa a casa do infeliz, e sem 
pensar na sua, que constituía toda a sua fortuna, preci
pita-se por entre as chammas, que já chegavam ao leito 
do enfermo. Uma viga está quasi a desabar sobre elle; 
cuida em ir até alli; espera, que a sua presteza o fará 
evitar · este perigo, que sem duvida teria. detido qualquer 
outro; aproxima-se; carrega com o visinho ás costas, e 
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o põe felizmente em lugar seguro.- O gover o de Di
namarca recompensou-o, e muitas pessoas lhe deram tam
bem com que se indemnisar da perda de sua casa e de 
seus moveis i a sua beneficencia merece elogios. 

FlOres da moral. 

221 . Os bandoleiros dos Ab1'Uzzos 

A caridade é um dos meios mais e:fficazes para con
verter as almas. Havia nos Abruzzos uma quadrilha de 
salteadores, verdadeiro typo d'este genero de homens. 
Compunha-se de mais de trinta indivíduos, homens des
temidos e armados até aos dentes, que formavam, debaixo 
da direcção d'um chefe absoluto, uma tropa perfeita
mente disciplinada. Como elles conheciam todos os ca
minhos, barrancos e covas d'aquelles bosques inaccessi
veis, escapavam sempre aos soldados enviado~ para os 
capturar, e isto augmentava mais e mais o terror, que 
inspit·avam. - Para obter víveres, impunham contribui
ções ás casas de campo e aos povos. «Tal dia, a tal hora, 
mandava dizer o chefe aos habitantes, pot•eis em tal lu
gar tanto pão, vinho, dinheiro, etc., senão lançarei fogo 
ás vossas casas. . . E se vos atreverdes a tocar nas nos
sas mulheres e filhos, ou tomal-os em refens1 esperai san
grentas represa liaa.» Atemorisados os paisanos subminis
travam docilmente aos oeus inimigos novos meios de con
t inuar as suas maldades. -Não se sabia como nem 
quando acabaria este flagello, quando um cura, velho ve
neravel, que tinha a desdita de contat· entre ()S bando
leiros alguns de seus parochianos, col'l·endo, q tal outro 
S. J oão, atraz do mancebo que educára, se det·ide a pe
netrar com perigo de sua vida na guarida dos ma lfeito
res. Encommendando-se a Deus, e tomando o bordão e 
o seu Breviario, encaminha-se para a terrível tnontanha. 
Chega com e:Itrema fadiga ao mais espesso do bosque, 
á borda do barranco e11carpado. «Quem vive?» lhe g rita 
uma voz terrível, que sahe da borda opposta. \! Meus fi
lhos, responde o sacerdote, não venho fazer-vos damno 
algum i desejo o vosso bem. Sou o cura de N . • . V anho 
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só e sem armas. Podeis conhecer-me; ha. alguns entre 
vós, que eu baptisei, e tive sobre os meus joelhos ..• » 
Um dos bandoleiros leva a noticia ao quartel general; 
uns querem, que se deixe chegar o cura; outros op
põem-se a isto. O chefe decide a que~tão, e manda dizer 
ao velho cura, que póde aproximar-se, mas com a con
dição de ficar em refem até que se certifiquem de que· 
não se encobre alli nenhum laço, e de pagar com a sua 
cabeça o menor mal, que se faça ao bando. O sacerdote 
aceita-a de boamente, e escoltado por doze salteadores 
chega ao quartel general. Os bandoleiros estavam senta
dos ao pé d'uma grande fog ueira quasi apagada; os seus 
semblantes trigueiros, as suas compridas barbas, os seus 
olhares ferozes, os seus punhaes, as cavernas, a espes
sul·a do bosqlte, tudo era capaz de fazer tremer o homem 
mais intrepido. A este espectaculo o sacerdote poz-se a 
chorar. «Que quer? O que veio aqui fazer? lhe pel·
gunta o chefe.-Meus filhos, lhes disse o ancião ; sou 
o vosso parocho, e venho dizer-vos quão affiicto está o 
meu espírito .. . Em que estado se acha a vossa alma !. .. 
Em quanto os vo3sos paes e mães, os vossos amigos, a 
ltalia, e o mundo inteiro, se apressam em aproveitar-se 
do Anno santo, fazendo penitencia, vós estaes aqui mul
tiplicando os vossos peecados! . . . Meus filhos, sereis vós 
os unieos que desprezeis o perdão, que se offerece a to
dos? Não estaes ainda cançados do crime? ... Crêde-me, 
queridos filhos, já é tempo de vos converterdes : venho 
buscar-vos para vos restituir ao redil. » A estas palavras 
paternaes os bandoleiros olham uns para os outros. Afi
nal o chefe r ompe o silencio, e diz: «Senos concederem 
indulto, deixaremos a vida, que levamos; mas ni\o sabe
mos o que nos aguarda. E assim morrer por morrer, an
tes queremos morrer aqui, que no cadafalso. - Eu nada 
posso prometter-vos, responde o sacerdote; ninguem me 
enviou. Mas se vos promettessem admittir-vos de novo 
na sociedade, viverieis como bons christãos?- Isso não 
se nos concederá. - Irei ter com o santo padre; pedi
rei, que vos indulte, e voltarei. Meus filhos, reflecti 
bem n 'isto; pensai na. vossa alma .. . l) Vendaram os olhos 
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ao sacerdote, e acompanharam-o até ao pé do monte. O 
ancião vai a Roma som perdet· um instante. 1 nformado 
do que se passa, o Papa reune a commissão da justiça, 
e decide-se, que se salve a vida aos salteadores, mas em 
quanto ao mais, que aguardem a sentença do santo pa
dre. O velho cura volta aos Abruzzos, e part icipa aos 
bandoleiros a decisão, e pede-lhes encarecidamente, que 
não desprezem esta occasião de tornar a entrar no bom 
caminho.-« Afinal, me as caros filhos, não vale mais ser 
condemnados n'este mundo a alguns annos de prisão, 
lhe disse elle, do que preciP,itados no fogo do inferno por 
toda a eternidade? ... ]) -O poder admiravel da fé até 
sobre as almas entregues ·ao crime! Os bandoleiros ce
dem .. . -E n'esse mesmo dia Roma viu aquelle bom sa
cerdote entrar em seus muros, e atravessar as :1uas ruas, 
seguido de trinta bandoleiros mansos como cor•leiros, di
rigindo-se ao castello de S. Angelo. A lguns dias depois, 
foram julgados e condemnados a uma prisão de curta du
ração. 

Roma em 1848, 4!J e õO. 

222. S. Francisco d'.Assis e o sultão do Egypto 

Desejando S. Francisco d'Assis converter á. fé christã 
o sultão do Egypto, por nome Saladino, embarcou no 
porto de Ancona com onze religiosos de sua ordem em 
um navio, que levava soccorros aos christãos1 que sitia
vam Damietta. Tendo chegado a esta plaga, dispondo-se 
os cruzados a apresentar batalha aos infieis, o santo disse 
a um dos seus companhei1·os : o: O Senhor revelou-me que, 
se chegarem ás mãos, os christãos serão ven.:idos . Se o 
divulgo, passarei por doudo; se não o faço, a o.:onsciencia 
me accusará.. Como hei-d~ eu obrar?- Irmão. respondeu 
o companheiro, não se importe com o juizo dos homens ; 
faça o que lhe dictar a consciencia, e tema a D eus mais 
que ao munclo. » Francisco publíca pois a su:L r evelação 
aos chefes do exercito christão que taxando-a ele sonho, 
ferem a batalha e perdem seis mil homens. Havia grande 
perigo em passar ao campo do inimigo, porque o sultão 
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promettera uma somma de dinheiro a todo aquelle que 
lhe apresentasse a cabeça d'um christão i não obstante 
isto, fortalecido com a oração, Francisco vai com o seu 
companheiro ao campo dos infieis. V cndo-os aproximar
se, os sarracenos correm ao seu encontro, enchendo-os de 
injurias e de golpes, e os algemam em seguida. aEu sou 
christão, grita Francisco, levai-me á presença de vosso 
amo.» Quando se acharam diante de Saladino, este per
gunta-lhes: <~Quem vos enviou?- O Altíssimo, responde 
Francisco, me envia para te mostrar a ti e ao teu povo, 
o caminho da salvação.» O sultão, admirado do seu va
lor, escutou-o tranquillamente alguns dias, e convidou-o a 
permanecer na sua companhia. aSe queres converter-te 
com o teu po>o, respondeu Francisco, ficarei comtigo de 
boamente por amor de J esus Christo i e se duvidas abra
çar a sua lei, deixando a de Mafoma, manda accender um 
grande fogo, em que entt·arei com os teus sacerdotes, e 
conhecerás qual é a crença, que se deve abraçar.-Não 
creio, disse o sultão, que os nossos sacerdotes queiram 
entrar no fogo por sua rel igião. -Então, replicou o santo, 
promette-me por ti e por teu povo, que abraçarás a re
ligião christã no caso, que eu escape são e salvo das cham
mas, e entrarei eu .só. Se sahir queimado, imputa-o aos 
meus peccados; mas se Deus me conservar illeso, r e
conhecei a Jesus Cht·isto por verdadeiro Deus e Salvador 
de todos os homens.» O sultão respondeu que, aceitando 
esta proposta, temia uma sedição da parte de seus solda
dos. Que fez pois? Offereceu ao intrepido Francisco ricos 
presentes, cuja renuncia augmentou a arlmimção e vene
ração, em que o tinha. Finalmente receando, que alguns 
dos seus subditos movidos de seus discursos, passassem 
para o exercito christão, despediu-o, dizendo: «Roga por 
mim, para que Deus me dê a conhecer a religião, que lhe 
é mais agradavel. » 

BeUe::as do Ohristianismo. 

CATEOlSMO. 13 
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CAPI'l'ULO IV 

DA ESMOLA 

P. Temos obrigação de fazer esmola? 
R. A caridade obriga tambem a fazer esmola, isto é, 

a soccorrer o nosso proximo nas necessidades de seu corpo 
e nas de sua alma, quando podermos. 

223. L aza1·o o mendigo, e o 1·ico ava1·ento 

Havia um pobre mendigo, chamado Lazaro, todo co
berto de chagas, que estava deitado á porta do palacio 
d'um homem muito rico, que se vestia de purpura e de 
hollanda, e que todos os dias se banqueteava esplendi
damente. O mendigo não desejava senão farta1·-se das mi
galhas, que cabiam da mesa. do rico, mas ninguem lh'as 
dava; e os cães vinham lamber-lhe as ulceras.- Ambos 
morreram: mas de que modo tão differente ! O rico pre
cipitado no inferno, levantando os olhos ao céo, viu La
zaro no seio de Abrahão, aonde o haviam t!'ansportado 
os anjos. - Pai Abrahão, exclamou elle, compadece-te de 
mim, e manda cá o Laza1·o pa?·a que molhe em agua a 
ponta de seu dedo, a fim de me ?'ef?·escm· a l íngua, pois 
sou atO?·mentado n'esta chamma.- Filho, lb(l respondeu 
Abrahão, lembm-te, qne ?'ecebeste os teus bens t•m tua vida~ 
e que Lazaro nãu te v e senão males ; p or i sso es1 á elle agO?·a 
consolado, e tu em to1·mentos ; e de mais que entre n6s e 
v6s está jo1·mado um g1·ande abysmo que ningueut p6de atra
vessa?'.-A vida regalada, a vaidade, e a dureza para 
com os pobres são as t t·es causas de r eprovação do mau 
rico e de tantos christãos, que fazem mau uso das l'ique-
zas. 

Evang. de S. L ucas, cap. xv1. 
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Fructos da esmola 

224. Conve1·são de S. Pacomio 

Quando ainda era gentio e servia no exercito do im
perador, S. Pacomio chegou a uma povoação, em que to
dos os habitantes á porfia lhe davam a elle e aos mais 
soldados tudo o que precisavam ; mas com uma genero
sidade e alegria de coração, que não tinha achado em 
parte alguma. Admirado de encontrar tal affecto em es
trangeiros, Pacomio indaga, que pessoas eram estas tão 
generosas e beneficas. Disseram-lhe, que eram cltristlJos, 
homens pacíficos, amigos da humanidade, que criam em 
Jesus Christo, e que, seguindo a sua dout1'Ína e os seus 
exemplos, tinham pm· dever e uma glo1·ia fa ze?' bem a toda 
a gente, até aos mesmos pe1·seguido1·es1 espe1·ando ser re
compensados 11a outra vida do bem, que houvessem f eito 
n'esta. Pacomio movido d'esta relação, abraçou o Chris
tianismo, e veio a ser dentro de pouco tempo um dos di
tosos habitantes do deserto, que viviam como anjos. 

Vida dos padres do deserto. 

215. Bella 1·esposta de S . F1·ancisco de B01·gia 

Arguindo alguem um dia a S. F rancisco de Borgia, 
duque de Gandia, das avultadas esmolas, que fazia, o 
santo respondeu: «Se gastasse em divertimentos e praze
res sommas ainda mais consideraveis, ninguem teria que 
dizer; mas antes quero vêr-me censurado, e privado até 
do necessario, do que deixar na miseria os membros de 
Jesus Christo.» 

GonEsoARD. 

226. Ca1·idade de S . Mat·tinho 

Este grande santo, filho d'um tribuno militar, ainda 
que se viu obrigado a servir no exercito romano na idade 
de quinze annos, portou-se comtudo d'um modo admi-
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ravel na profissão militar. Dava. cada dia aos 1 obres o 
que lhe restava do seu soldo, depois de ter tomado o que 
era absolutamente necessario. Um dia, não tendo senão 
as armas, a farda. e uma capa, encont1:ou-se á porta. de 
Amiens com um pobre inteiramente nú no meio d'um 
frio rigorosissimo. Pa1·tiu a capa em dous pedaços, e deu 
um ao pobre, expondo-se assim aos motejos de seus ca
maradas, quando compareceu diante d'elles com a outra 
metade da capa. Na noite seguinte a.ppareceu-lhe J esus 
Christo e mostrando-lhe a metade da capa, que havia dado 
ao pobre, disse-lhe : a Olha, como Martinho me vestiu. » 

FELLEn , Dicâon. hillOl'ÍCO. 

227. Ca1·idade de S . Besm·ião 

Tendo S. Besarião, solitario do Egypto, ~endido a 
sua herança., e distribuído o seu preço pelos pobt·es, nada 
lhe restando já que dar, apresentou-se-lhe um pobre, a 
quem cobriu com a sua capa ; aproximou-se outro, e deu
lhe o seu vestido. Assim chegou a não ter senão o Evan
gelho, e apesar de ser o livro, onde havia aprendido as 
lições de sua heroica caridade, vendeu-o tambem, di
zendo com muita simplicidade : Este livro f ez-me vende1· 
t1tdo; pois bem; vendi-o tambem. 

Vida dos padres do deserto. 

228. S. J oão o Esmoler 

Este santo bispo de Alexandria, chamado c·om razão 
o Esmoler, distribuía os seus dons com tal abundancia, 
que parecia., não uma chuva fecunda, mas um~ torrente 
de caridade. Chamava aos pobres os seus amm . E stando 
um dia muito affi icto, porque não tinha achado nenhum 
indigente, a quem soccorrer, só o poderam consolar di
zendo-lhe, que com a sua caridade havia seceado n'a
quella populosa cidade as lagrimas, que tão copiosamente 
corriam antes que elle exercesse as suas obras de mise
ricot·clia. Não achava tanto que dar, senão porque vivia 
muito pobremente. Dormia em uma pequena cama, não 
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tendo mais que uma manta ordinaria. Havendo-lhe um 
piedoso cavalleiro feito presente d'uma muito boa, e te
mendo oft'endel-o, se a recusasse, r ecebeu-a; mas não po
dendo de noite conciliar o somno, e vendo-se atormen
tado do pensamento que os pobres estavam tiritando de 
frio, mandou vend~r no dia seguinte a munta; o caval
leiro comprou-a logo; de sorte que foi dada e vendida e 
comprada ainda. de novo. Ve1·emos, disse o anoto bispo, 
quem se cança1·á p1·imei?·o. Que caritativo debate! Que 
amavel contenda! É a unica, que deveria haver entre 
christãos. 

GODESOAR]), 

229. Genel'osidade d'um inglez 

A Inglaterra, chamada antigamente a ilha dos San· 
tos, e agora tão cruelmente devastada. pela heresia e pelo 
atheismo, distinguiu-ao pelo agasalho, que deu ao clero 
francez na emigração. - Ulll de seus mylords encontrou 
um sacerdote, cujo exterior annuncia.va uma honrosa po
breza. Ambos subiam a um observatorio. O inglez de pro
posito tomou a. dianteira, e deixou cabir uma bolsa, que 
continha. cem libras, o ecclesiastico levanta-a do chão, e 
apressa-se em entregar-lh'a.. Senhor, lhe disse o mylord, 
cahiu de mais alto. Que magnificencia e que delicadeza! 

BARRIJEL. 

230. Cm·idade d'um arcebispo 

Monsenhor Davió, arcebis·po de Bordéos, tinha tanta 
caridade para com os pobres que, para os soccorrer, se 
privava com frequencia até do que mais necessitava., de 
maneira que um dia o numero de suas camisas estava 
reduzido a duas. Quando as irmãs hospitaleiras, que se 
tinham encarregado de lavar e concertar a sua roupa, 
lhe pediam, que lhes désse algum dinheiro para comprar 
pano e meias, o prelado perguntava-lhes, se havia al
gum pobre que soccorrer. Finalmente estas boas religio
sas foram dizer-lhe um dia, que um fidalgo enfermo de 
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avançada idade se tinha arruinado de tal sorte dando es
molas aos pobres, que não podia apresentar-se com de
cencia na sociedade, e que lhe rogavam, que lhes désse 
dinheiro para comprar seis camisas e seis pares de meias 
para este christão. O arcebispo entregou logo ás religio
sas a somma necessaria. Ao cabo de dous ou t res dias, 
voltaram com as camisas e as meias . O car itat ivo pre
lado felicitava·se de ter feito uma boa acção, quando as 
religiosas lhe disseram: 17;". exc." não sabe qual é o p obre, 
a quem f ez a esmola . . . E v . ex c." mesmo I 

O R elampago de novembro de 1828. 

231. Cm·idade de Luiz XVI 

Dirigiu-se um dia cet·to menino a Luiz XVI , sem o 
conhecer, e pediu·lhe esmola . «Que farás do dinheiro que 
eu te dér?» lhe perguntou o monarcha. a Senhor, respon
deu o pequeno, levai-o-hei a meu avô, que está enfermo 
em um desvão, onde padece muito frio.» O rei fez-se 
acompanhar pelo pequeno, e achando effectivamente nm 
velho enfermo e deitado sobre palha, mandou, que lhe trou
xessem logo uma cama, e prestou ao infeliz todos os soe
corroa que precisava. 

Catecismo de ],fa ns. 

232. O paisano desgraçado e o bispo ca1·itativo 

Voltando o bispo de Gap de sua casa de campo em 
Charance, encontt·ou um paisano, que estava muito triste, 
e disse-lhe: «Onde vai, mcn amigo? parece-me que está 
inquieto ... -A h I senhor ; lhe respondeu o paisano ; perdi 
um boi; ámanhã é a feira, desejo comprar out1 o, e não 
tenho com que. Os meus visinhos não quizeram empres
tar-me dez libras ; vou a uma legua d'aqui vêr se um an
tigo amigo m'as empresta. - Porque vai tãc longe? 
disse então o bispo; não sabia, que ti nha mais perto um 
amigo, que nada lhe negará? Bastam-lhe dez libras ; pois 
ahi vão doze. Adeus, faça boa feira.» E o prelado deu-se 
pressa em continuar seu caminho. O paisano corre atraz 
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do bispo, gritando : «Mas, senhor, não tem um pedaço de 
papel e um tinteiro? -Não, meu amigo, lhe respondeu 
o bispo; não é preciso ; traga a nota da divida no seu 
coração; o seu recibo já eu o levo no meu.» 

Diccionario de educação. 

233. O senhot· de Quevedo, bispo de Orense 

E ste bemfeitor do clero, que veio de França a Hes
panha como expatriado, foi illustre por seu piedoso des
interesse. Um sacerdote que lhe havia feito varios pedi
dos em favor de seus collegas, cahiu doente a mais de 
cem leguas da capital. O senhor de Quevedo chegou com
tudo a conhecer a sua necessidade e a descobrir o lugar 
do seu retiro, e escreveu-lhe, dizendo-lhe: a Que! teve a 
caridade de me expôr ás vezes as necessidades dos outros, 
e occultava-me as suas? Envio-lhe uma letra de trezentos 
mil reis, que será o principio do que desejo fazer por si. ll 
Tendo-lhe uns religiosos do seu bispado dado de presente 
uma mitra de folhas de palmeira muito bem laborada, 
enviou-a ao bispo de L . R., que ainda a conserva, offe
recendo-lhe este presente com uma delicadeza, que au
gmentava o seu valor, escrevendo-lhe: 11 Recebi uma mi
tra de folhas de palmeira; quiz ensaiai-a, e não assenta 
bem na minha. cabeça. Ainda que de longe, tomei as di
mensões da sua, e vejo que lhe servirá bem.» Todas as 
pessoas, que conviveram com o bispo de Orense, podem 
citar factos semelhantes. 

Amigo da religião, t. xvm . 

234. O p01·tei1·o fiel e desinte1·essado 

Refere Santo Agostinho, que um pobre, que servia de 
porteiro em uma casa de Milão, achou um dia uma bolsa 
com duzentos mil reis em ouro e prata. Sabendo que se 
deve restituir o achado, e não conhecendo o dono da quan
tia, mandou fixar nas esquinas das ruas o seguinte an
nuncio: «Quem perdesse dinheiro em ouro e prata, póde 
vir recebei-o da mão de F •. . que habita na rua de T . • . ll 
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O dono da bolsa, que a buscava por toda a parte, corre 
logo ao lugar indicado; e como dava evidentes provas de 
que a quantia lhe pertencia, o porteiro entregou-lh'a. 
Cheio de contentamento e reconhecimento, o que havia 
encontrado o seu dinheiro, offereceu vinte mil reis ao por
t eiro; mas este recusou-os absolutamente ; reduziu pois a 
quantia a dez, e depois a cinco mil reis ; e como o pobre 
persistisse em não querer aceitar nada dizendo, que não 
tinha feito mais que cumprir com o seu dever, o dono do 
dinheiro, replicou-lhe resentido : «Pois bem, já que nada 
quer aceitar, tambem eu não quero receber o dinheiro; 
nada perdi .» A estas palavras, o pobre ceduu; aceitou 
cinco mil reis ; mas distribuiu-os logo pelos f Obres. Que 
nobreza de sentimentos ! 

SANTO A <.OSTINilO. I 

CAPITULO V 

DO AMOR PARA COM OS I NIMIGOS 

P . Como devemos amar aos nossos inimigos? 
R. Para amar ao nosso proximo por amor de Deus é 

mister , além da intenção d'agradar ao Senhor, desejar 
e fazer a toda a gente, até aos nossos inimigos, o bem, 
que quizeramos, que nos fizessem a nós. 

2af>. S . J oão Gualbe1·to 

Refere-se na vida de S. J oão Gualberto, que, tendo 
um parente assassinado Hugo, unico parento que tinha, 
o assassino evitava encontrar-se com os da famliia do de
funto, pois segundo as leis barbaras d'aquelle tempo, ti
n ham o direito de vingar a morte. Indo poi:~ Gualberto 
uma sexta-feira santa por F lorença com os suus escudei
ros, encontrou o assassino sem armas e em nma rua tão 
estreita, que lhe era impossível evitar a morte. Vendo 
que Gualberto puxava da espada para o traspassar o as
sassino lançou-se de joelhos, e com os braços abertos em 
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fórma de cru~, lhe supplicou, que lhe perdoasse. João en
ternecido com este espectaculo, embainha a espada, e 
abraça generosamente o homicida. Entram logo juntos na. 
igreja a fazer oração, e ao adorar a imagem de Jesus 
crucificado, o Senhor incli nou para Gualberto a cabeça, 
como quem diz: «Aceito, João, esse abraço; e já que aca
bas de perdoar ao teu inimigo, eu te perdôo tambem.» 
E concedendo-lhe muito mais do que elle poderia pedir, 
fez d'elle um grande santo, tornando-o chefe d'uma Or
dem em outro tempo bastante celebre na Igreja. 

Vida de S. João Gualberto. 

236. Um soldado p1·otestante e out?·o catholico 

Julgando um soldado protestante que, se désse a morte 
ao valente Crillon, destruiria um dos mais firmes esteios 
dos oatholicos, escondeu-se em um lugar, d'onde podesse 
executar o seu desígnio, e disparou o seu arcabuz contra 
Crillon; maa felizmente não lhe fez mais quo uma leve 
ferida . Crillon lança-se furioso sobre o assassino; estava 
já prestes a atravessai-o com a espada, quando o soldado 
cahe aos seus pés, e lhe pede a vida. Dá gmças á mi
nha 1·eligião, lhe disse Crillon; e enve1·gonha-te de não a 
p1'0fessa1'. Vai-te, concedo-te a vida. Se a palaV?·a d'um 
subdito 1·ebelde ao seu 1·ei e i17:fiel á sua 1·eligião merecesse 
se1· aceita, exigi1·ia de ti a de não pelejar jámais senão 
em defeza de teu legitimo sobe1·ano. Confundido com isto 
e penetrado de dôr, o soldado jurou inviolavel fidelidade 
ao seu rei e á. religião catholica, começando a professai-a. 
desde aquelle momento. 

A.NQUETIL1 Hist. de F rança. 

227. Um duque bom catholico 

Um protestante havia formado o projeoto de assassi
nar o duque de Guise, defensor acerrimo da r eligião ca
tholica. Sabendo-o o príncipe, chama o assassino, e lhe 
diz com ar de admi1·ação: aFiz-te algum mal?- Não, 
respondeu o protestante. - Quem pois pôde induzir-te a 
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commetter semelhante crime?- Queria defencler a mi
nha religião e sustentar os seus interesses, livrando-a 
de seu mais cruel inimigo. -Pois bem, r eplicou o duque; 
se a tua r eligião te manda assassinar, a minha manda-me 
perdoar ao assassino, que quiz attentar contra. a minha 
vida; perdôo-te pois, e julga por isto qual das duas re
ligiões é a verdadeira.» 

lBmmr. 

238. Um bom cm·a sal·uando a vida de seu pe1·seguidor 

Durante a revolução franceza, os habitantes de Fé
greac conservavam-se tão puros e bons, que o seu cura, 
chamado Oren, pôde permanecer entre elles, fallando-lhes 
de Deus, como em tempo de paz. Quando ia celebrar, os 
meninos, que guardavam o gado, collocavam-se nas emi
nencias, e se viam soldados tocavam a buzina. A este 
signal, os paisanos fechavam as portas da igreja, volta
vam para o trabalho e os soldados passavam pela povoação 
sem sonhar sequer, quo Jesus Cllristo fosse n'ella adorado. 
-Um dia de festa muito solemne, estando a igreja cheia 
de gente, quando o parocho acabava de consag1·ar , ouve-se 
de repente o signal de alarma . . . espantam-se as mulheres, 
levantam-se os homens. Só o sacerdote não se espanta, e 
diz: aO santo sacrificio está. começado; é preciso concluil-o; 
Deus está. comvosco; oremos, irmãos.» E inclinando diz o 
D omine non sum di.gnus, e consome a sagrada hostia. En
tretanto augmenta o r uído ; os paisanos sahcm da igreja, 
e um menino precipita-~e n'ella, gritando : Fuja, senhor 
ctwa ; os revoluciona1"ios estão já na povoação, e seguem-me 
de perto. O sacerdote acabava de despir os Ol'namentos 
sagrados; dous soldados da republica estavam já. 1. porta da 
igreja; vê-os o cura, e descendo r apidamente os degraus 
do áltar, escapa-se pela sacristia; encontra no cemiterio 
outros soldados, que querem agarrai-o, mas ello saltando 
o muro do cemiterio, ganha o campo. Os republicanos per
seguem-o; mas agil e vigoroso, elle salta por cima dos 
muros e cerrados, e atravessando os campos, chega a um 
requeno rio; sem hesitar) precipita-se n' elle e o pass 
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a nado. Tendo chegado á margem opposta, volta-se; vê 
dous soldados sempre encarniçados em perseguil-o; um 
d'elles deita-se a nadar . O cura deita tambem a correr 
e a subir a encosta, e consegue finalmente pôr-se fóra 
da vista dos que haviam jurado a sua morte. Estava 
já a salvo; mas ouve gritos de affiicção; volta atraz: do 
cimo da encosta vê um dos soldados debatendo-se com as 
aguas, e a ponto de perecer • • • O sacerdote, que tinha 
ensinado a caridade, prégado o perdão, e recommendado, 
que se retribuísse o mal com o bem, não se faz surdo 
ás vozes do inimigo, que pede soccorro. Desce da en
costa. para livrar da morte o r epublicano, e tendo che
gado ·á borda do rio, lança-se n'elle de novo, mergulha 
uma e outra vez para agarrar o desgraçado, que se afoga; 
emfim reapparcce sobre a agua, conduzindo á margem 
o corpo gelado do soldado, aquece-o e restitue-lhe a vida .• • 
-Logo que o soldado da repu blica recobrou o uso dos 
seus sentidos, exclama como fóra de si: aFoi o senhor 
cura, a quem eu perseguia e cuja morte eu tinha jurado, 
que me salvou ?!-Aqui me tem, lhe responde o sacer
dote; sou seu prisioneiro; faltam-me as forças para fugir ; 
matar-me-ha? - Morra eu antes, replicou o soldado repu
blicano; nunca porei a mão em si; enganam-nos dizen
do-nos sem cessar, que os sacerdotes são os nossos mais 
crueis inimigos, que querem sangue e não respiram senão 
vingança.-Meu amigo, veja se respiramos vingança, re
plicou o cura : salvando-o, não fiz mais do que cumprir 
o meu dever ; todo o sacerdote, todo o christão deve 
fazer outro tanto. Fui feliz, eis-aqui tudo; dou graças 
ao céo; faça-o tambem, e não persiga mais os que ser
vem a Deus, e crêem n'elle.- Esconda-se depressa, 
que chegam os meus camarcldas, disse o republicanc, 
e os soldados não podem deixar de obedecer . • . Vou 
recebei-os, e lhes direi, que o senhor cura se esca
puliu ; elles não seriam tão humanos como eu. Adeus, 
adeus, nunca o esquecerei; eil-os lá em cima; fuja. » 
Separamm-se. O cura extenuado de fadiga, occultou-se. 
O republicano ,juntou-se aqs seus camaradas : mas é tal 
o extravio do homem nas revoluções, que não se atre-
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veu a fallar do heroe da caridade christã, 1ue o havia 
salvo. O temor afogou a voz do reconhecimento, que o 
soldado sentia dentro de si. 

Cartas vendeanas. 

239. Um bispo 

Sabendo Monsenhor Tillet, bispo de Orauge, que ha
via um protestante no hospital da sua metropole, julgou-se 
obrigado a trabalhar na sua conversão. Foi pois visital -o, 
mostrando-lhe não menos interesse por sua saude do que 
santa solicitude por sua salvação. O enfermo insensível 
a tanto zelo, não só rejeitava a luz, mas tamhem injuriou 
o seu aposto lo e bemfeitor. « Vêde vós mesmo, lhe disse 
o prelado, de que lado está. a verdade. Vós t·eputaes-vos 
authorisado a ultrajar quem gratuitamente se apresenta 
para vos ser util ; e eu julgo-me obrigado a prestar-vos 
todos os serviços, que possa. Estou pois ás vossas ordens 
toda a noite; chamai-me, mandai-me, achar-me-heis sen;l
pre prompto a servir-vos.» E stas palavras pouca impres
são fizeram então no enfermo; mas no silencio da noite 
commoveram-o, e ordenou, que chamassem o bispo, que 
se apresentou logo. Houve ainda tempo para recebet· a sua 
abjuração, administrar-lhe os sacramentos J a Igreja, e 
poucas horas depois o moribundo entregava. a sua alma 
nas mãos do Creador. 

Estre:ias reli[Jiosas. 

240. Como podemos amar os mau11 'J 

Militar debaixo das bandeiras da incred lidada é as
sociar-se a quanto ha de mais vil, insensato, odioso e fe
roz na terra. Esta só reflexão r estituiu á religião catho
lica um bravo soldado.-O conde de 1\-Ialsen, que seguia a 
vida militar desde a sua mais tenra idade, não conhecia 
outros princípios de moral que os da honra1 nem pensa
va, que estes podessem conciliar-se com os da religião, 
que inteiramente ignorava. Atacado na Allemanha d'uma 
febre lenta, que fazia temer pela sua vida, foi visitado 
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pelo senhor de Ferronaye, bispo de Lisieux que, depois 
d'algumas con vet·sações, escusando·se, porque as suas 
occupações não lhe permittiam vêl-o com a frequencia, 
que desejava, pediu-lhe licença para lhe enviar um de 
seus vigarios geraes, ecclesiastico distincto por sua pie
dade e sabedoria, afim de se informar do estado de sua 
saude. O ecclesiastico, instruido pelo prelado, não se 
espantou dos diterios do general ; visitou-o varias ve
zes, e no fim insinuou prudentemente o motivo de sua 
missão. «Ah! ,iá esperava, disse o senhor de Malsen, que 
seria este o verdadeiro objecto das suas visitas e das do 
prelado. Pois bem; fallar-lhe-hei com franqueza; ainda 
que não sou versado em mataria de r eligião, sei comtu
do, que manda perdoar aos nossos inimigos, e eu jámais 
observarei este preceito. Os meus inimigos são os jaco
binos (revolucionarios); não peço a Deus a vida senão 
para acabar com essa raça; conservarei este sentimento 
até á. morte; Deus gravou-o no meu coração e é dema
siado justo para me castigar por isto na outra vida. -
T em razão, respondeu o vigario geral; eu penso como 
o senhor conde, e a r eligião não se oppõe mais ao seu 
justo odio que ao meu. » E sta sabida inesperada causou 
admiração ao general, e o ecclesiastico continuou: «Mas 
nos mesmos jacobinos não são os indivíduos, que o se
nhor conde e eu detestamos, pois não os conhecemos, 
mas sim os seus et•ime3 tão odiosos ao céo como á t erra. 
Conserve esse odio, que é um motivo mais para seguir 
constantemente o caminho da honra e da virtude. Com
padeçamo-nos dos desg1·açados, que se separam de D eus, 
e excogitemos um meio para não nos acharmos n'este 
mundo nem no outro com semelhantes monstros. O se
nhor conde crê pois na immortalidade da alma, na exis
t enoia do céo e do inferno; está persuadido de que o cri
me não póde entrar em um, e que será eternamente pu
nido no outro . Não perca pois jámais o justo horror, que 
t em ao crime e á impiedade; mas ame os criminosos co
mo homens, e rogue a Deus, que lhes conceda um sin
cero arrependimento. Perdoe-lhes do coração como ho
mem, pois sem isto o odio seria injusto, mereceria casti-
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go, e o senhor conde se acharia um dia. no inferno em 
companhia dos mesmos malvados, mortos nos seus deli~ 
ctos, cujo odioso aspecto o senhor conde aborrece com 
razão. » A idéa de poder achar-se na companhia dos ja~ 
cobinos fez tão profunda impressão no animo do gene
ral, que exclamou: o:Ninguem me havia. exposto um ar
gumento de tanta força i nada t enho que contestar i ren
do-me.» Aplanado este ponto, que parecia capital, foi 
facil tazel-o abraçar todas as verdades da religião, e pas~ 
sado algum tempo, acabou a sua. vida com a morte mais 
edificante . 

l\'hlnAut·r, Apologistas invol. 

241. Acto heroico de caridade 

Quando os realistas do Baixo Maine tomaram as ar~ 
mas, servia de porteira no castello de T huré, a quatro 
leguas de Lavai, uma viuva chamada Hunó, muito co
nhecida por sua virtude e inesgotavel caridade. E sta 
mulher não tinha senão um filho de quinze annos. Não 
lhe permittindo a sua. pouca idade pegar em armas com 
os insu1·gentes1 encarregou-se da correspondencia, e vi~ 
giava os movimentos das guardas avançadas republi~ 
canas. Uma noite, ao voltar da sua missão, o mance
bo, estando ji perto do castello, a vinte paasos de sua 
mãi, que sabia a recebei-o, pat·te um tiro de espingarda 
d'um mattagal, e o mancebo càhe ferido d'uma. bala, em 
quanto que um homem fugia através do matto. A desgra
çada mãi, que tinha bastantes conhecimentos praticos 
em medicina, não pôde empregar para com o seu filho 
os meios, que sabia : o seu filho não vivia já l Necessitou 
de toda a sua virtude para si mesma i a prindpio pare~ 
cia-lhe ter perdido tudo i mas superando a deEesperação, 
entregou-se de novo ao exercício da caridade, tratando 
dos feridos.- Pouco tempo depois d'este fata successo, 
ouve dizer, que um homem, conhecido por furioso terro
rista, fôra atacado de repente d'uma horrível enfermida
de i e como aos soffrimentos do corpo se juntavam as an
gustias mais crueis da alma atormentada por atrozes r e-
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morsos, os seus furores, os seus gritos de raiva, as suas 
blasphemias faziam-o um objecto de horror até para os 
seus, que mal se atreviam a aproximar-se d'elle. Soube-o 
a viuva Hunó, e ao ouvir o nome d'este infeliz, estreme
ceu toda; mas logo cheia d'uma generosa resolução, que 
só o céo podia inspirar, vai a casa do miseravel ; encon
tra-o no abatimento, que segue o delírio ; chega-se a 
elle, annunciando-lhe alguns remedios, que traz para o 
alliviar. Ao ouvir a sua voz, o moribundo, tomado de 
uma especie de phrenesi, exclama: «Quem pôde aqui tra
zer esta mulhe1·? Não sabe ella o que eu fiz? Vem ale
grar-se dos meus tormentos? Se assim é, sáia d 'aqui; 
não deve olhar-me senão com horror; "não ha compaixão 
nem misericordia para mim ; não espero senão a minha 
condemnação ; o mesmo Deus não poderia preservar-me 
d'ella. » A senhora Hunó estremeceu; mas reanimando 
as suas forças, disse-lhe: «<nfeliz! para que blasphema? 
arrependa-se, e Deus lhe perdoará. Porque não poderia 
perdoar-lhe, quando pôde conduzir-me aqui ao pé de si, 
que conheço pelo mesmo, que matou o meu filho? Ah! 
quando Deus me envia cá para lhe perdoar, sem duvida 
póde perdoar-lhe tamberu l Mereça-o pois com um since
ro arrependimento. )) A piedosa mulher obteve uma re
compensa digna d'ella. O coração do malvado commo
veu-se e converteu-se. Mas para tornar proveitosa a con
versão, era necessario um sacerdote. A senhora Hunó 
sabia onde vivia retirado um, e que ao primeiro aviso 
viria, sem que o detivesse a irléa do perigo; foi pois fal
lar ao secerdote, que ella mesma conduziu ao leito do 
moribundo; e assim este christão r econciliado pôde con
ceber uma piedosa espe1·ança e olhar a morte sem hor
ror. Viveu ainda oito dias, durante os quaes a senhora 
Hunó não se afastou da sua cabeceira, adoçando os seus 
ultimos padecimentos, e animando a sua nova fé ; e d'es
te modo r ecebeu o derradeiro suspiro, que o moribundo 
exhalou, abençoando a sua bemfeitora. 

Cartas ineditcu. 
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242. A i1·mã Santama1·ia, filha da cm·id< de 

A irmã Santama.ria entrando um dia no hospício da 
caridade, foi insultada por um jornaleiro, a quem ha
viam induzido em erro miseraveis calumniadores, e que 
a perseguiu com grosseiros ultrajes e impios sarcasmos. 
T êl-a-hia espancado, se a houvesse tido á mão . •• A ca
ritativa irmã, tranquilla e resignada, não soube senão 
perdoar-lhe ... Nos ultimos dias do mez de abril de 1832, 
levaram á sala do hospício, em que a irmã Santamaria 
prestava os seus cuidados ás victimas, que o chole.ra reu
nia aos centenares debaixo d'aquellas tristes :.bobadas, 
levaram, digo, um novo enfermo todo pallido e lívido. 
«Não ha lugar para mais, respondem os medicas e enfer
meiros ; já bastam ! 11 Mas a religiosa, que tinh:~. visto e 
reconhecido este homem, disse : a Eu me encanego d'el
le; ha ainda aqui um lug'ar ... ; não o expulseis ; cuida
rei d'elle eu s6. 11 Foi-lhe confiado o enfermo, e sem des
amparar os outros desgraçados, que requeriam os seus 
soccorros, prodigalisa·lhe os cuidados mais delicados, que 
uma mãi póde dispensar a um filho. Durante uma sema
na, amparou-o nos seus soffrimentos, animou-o nas suas 
angustias .•. Emfim, uma sensível melhora annunciou a 
convalescença. do enfermo. O seu restabelecimento pare
cia proximo; mas havendo tido a lgumas horas ol'um som
no reparador, não viu á cabeceira de sua cama a irmã 
Santamaria; em vão perg untava por sua bemfeitora .. . 
Tantas fadigas t inham exbausto a pobt·e religiosa . .. ; 
que atacada do horrível mal, ao qua l havia arrancado 
tantas victimas, se achou sem for<;.as para lhe ·esistir. A 
irmã Santamaria morreu antes de findar o dito mez de 
abril de 1832. 

:Nova e.:uplicação do Ca .ecismo. 

243 . O '1'ei de Napoles 

O r ei de Napoles, para homar o dia para sempre 
memoravel, em que Jesus Christo pediu ao Pai Eterno 
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perdão para os que o crucificavam, costumava perdoar 
n'aquelle dia a morte a varios criminosos. Eis como isto 
se praticava. Na sexta-feira santa, o rei assistia ao offi
cio na sua capella. Apenas o bispo beijava a cruz, o 
mordomo-mór adiantava-se para a beijar por sua vez, e 
collocava aos pés d'esta· cruz, em uma bacia do pra
ta, um rpaço de decretos, que continham as graças con
cedidas. Então o procurador geral da corôa ia tomar os 
decretos, beijando tambem a cruz, e preencher as formali
dades. Em 1848, vinte e sete condemnados á morte fo
ram objecto da clemencia do monarcba. 

Gateeismo de Mans. 

244. S . Grego1·io Nazianzeno 

Um joven ariano, tão fanatico como valente, jurou 
matar S. Gregorio, que era então patriarcha de Cons
tantinopla, por considerai-o como o inimigo mais terrí
vel de sua seita, e jurou matal-o até no meio do dia em 
seu proprio palacio, e entre os seus amigos. Não lhe foi 
difficil penetrar até ao aposento de S. Gregorio, que es
tava na cama e doente. O emissario da heresia avançou 
lentamente com a mão posta na espada; mas ao vêr 
aquella morada, pobre como a cella d'um anachoreta, 
aquella grosseira roupa, aquelle leito de indigente, em 
que estava soffrendo um homem santo, o mancebo com
movido deixa a seu pezar cahir o ferro de sua mão tre
mula, atraiçoando-o a confusão e as lagrimas, que banha
vam o seu rosto. «Que ha de novo? perguntou dôcemen
te S. Gregorio i a que vem esse pranto e essa espada ?P 
O mancebo ficou calado. «Não o sabe? disse vivamente 
um cortezão i este desgraçado vinha t irar-lhe a vida. 
Prenda-se o asssassino. -Deixai-o, bradou S. Gregorio i 
como inimigo meu, devo ser o primeiro a dar a mão a 
este homem. Vem, meu filho, acrescentou elle, fazen
do-lhe sigoal para que se aproxima~se; vem, e Deus te 
livre do mal, como me guardou de ti I Eu perdôo-te de 
todo o meu coração, e sahirás do palacio com a mesma 
liberdade, com que entraste . - Meu padre, exclamou o 
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ariano, pondo a mão sobre o coração, desde este momen
to sou oatholico. » 

Flôres do céo. 

CAPITULO VI 

DOS MANDAMENTOS DE DEUS 

P . Podemos provar a Deus o nosso amor ? 
R. Sim; provamos a Deus, que o amamoa, cumprin

do os seus mandamentos. 

245. P ublicação da lei no monte S i nai no anno 
do mundo 2513 

Como pelo excesso de corrupção, em qu e havia ca
hido o genero humano depois do diluvio, par ecia ter-se 
apagado do coração do homem a mesma lei M tural, quiz 
Deus dar por escripto leis aos israelitas. Tres mezes de
pois de ter liber tado o seu povo da servidão do Egypto, 
fazendo-lhe atravessar d 'um modo milagroso o mar Ver
melho, o Senhor mandou a Moysés, que se purificassem 
os israelitas, pois dentro de tres dias lhes havia de fal! 
lar do alto do monte Sinai. Com effeito ao amanhecer do 
terceiro dia ouviram-se trovões , e começan.m a fuzilar 
rela.mpagos ; uma espessa nuvem cobriu o monte, e soou 
uma trombeta com tal estrondo, que todo o povo, que 
estava no acampamento foi tomado de terr01 . Deus cha
mou Moysés do alto do monte, e uma voz terrível, que 
sabia da nuvem, pronunciou estas palavra&: Eu sou o 
Senhor teu D eus, qtte te ti?·ei da te1'1'CL do Egypto e da 
casa qa se1'Vidão. Não tm·ás out1·os deuses ·zue não seja 
eu; não j a1·ás imagem alguma de esculptum nem figtwa 
alguma pm·a as ado1•a1'1 11em pa1·a lhes dw· culto. 

Não toma1·ás em vão o nome do S enho1· teu D eus, p01'
q_ue o S enho1' te1'á po1· culpado o que toma1· seu nome em 
vão. 
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L embra-te de santificar o dia de sabbado. 
Honra1·ás a teu pai e a tua mã:i, para teres uma dila

tada vida sob1·e a te1-ra1 que o Senho1· teu Deus te !ta-de 
dar. 

N ão matarás. 
N ão commette1·ás adulterio. 
Não jurta1·ás. 
N ão levantarás falso testemunho cont·ra o teu zrroximo. 
Não desejarás a mulhe1· do teu p1·oximo. 
N ão cubiçarás a casa de teu proximo1 nem cousa al

guma, que lhe pe1·tença. 
Deus pronunciou estes dez mandamentos diante de 

todo o povo, e tendo-os escripto em duas táboas de pe
dra, deu-os a Moysél!,. Estes mandamentos são os que 
chamamos o decalogo. 

Exodo, cap. :u. 

246. P alavras d'um veneravel ancião 

Estando um veneravel ancião rodeado de meninos, 
disse-lhes estas palavras, que nunca esqueceram: «Meus 
:filhos, sempre notei: 1. 0 que o trabalho ao domingo nun
ca enriquece ; 2.0 que os bens mal adquiridos jámais apro~ 
veitam; 3.0 que a. esmola não empobrece; 4.0 que en~ 
commendar-se a Deus pela manhã e 'á noite nunca retar~ 
da os trabalhos; 5.0 que um :filho rebelde e libertino já~ 
mais é ditoso.» 

Pequena rec01·daçlio dos ea;e!·cicios. 

Primeiro mandamento de Deus 

P. Qne nos prescreve Deus no primeiro mandamen
to ? 

R. Deus prescreve-nos no primeiro mandamento, que 
o adoremos e amemos com todo o nosso coração. - Ado
rar a· Deus é reconhecer, que é infinitamente grande, 
santo e amavel, que é o Creador e Senhor de todas as 
cousas, e que nós nada somos diante d'elle. 
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24 7. Resposta de S . Vict01· 

Durante a perseguição suscitada pelo imperador Ma
ximiano, um soldado chamado Victor ia de casa em ca
sa visitando os christãos, exhortando-os a desprezar a 
morte e a suspirar unicamente pelos bens eternos. Sur
prehendido em :Marselha em uma obra tão digna d'um 
soldado de Jesus Christo, levaram-o á presença do juiz, 
que lhe declarou, que era grande loucura expôt·-se a per
der o fructo de seus set·viços em favor do príncipe por 
adorar um homem morto; que assim chamava elle a Je
sus Christo. ~~:Pois renuncio, respondeu Victor, a todas 
as vantagens do mundo, se para as gozar, tenho que ser 
infiel a J esus Christo, Filho lmico de Deus, que t.e dignou 
fazer-se homem e morrer por nossa salvação, me.s quere
suscitou por sua propria virtude depois da morte, e rei
na com o seu Eterno Pai, ao qual é perfeitamente igual 
em todas as cousas.» Passados poucos dias, Victor teve 
a cabeça cortada. 

Vida de S. Victor. 

248. A legião th~bana 

Tendo ordenado o imperador Maximiano, ~ uc todo o 
exercito offerecesse um sacrificio aos deuses rara obter 
victoria sobre os inimigos do imperio, a legiãc thebana, 
composta toda de christãos, reLirou-se para não assistir 
ao sacrificio. Mas sabendo-o o imperador, mandou, que 
voltasse ao acampamento e se unisse ao corpo do exerci
to para cumprir a sua ordem. E como todos 1 ecusassem 
tomar parta n'esta ceremonia sacrílega, martdou dizi
mai-os, e matat· os soldados, sobre quem cahiEse a sorte. 
Mas conservando-se os outr·os fil-mes e constantes em seu 
proposito, esta dizimação foi seguid a d'uma segunda, 
·que não produziu mais effeito que a primeira. Maximia
no mandou dizer então á legião, que morreriam todos, 
se persistissem na sua desobediencia. Animados todos 
por Mauricio, Exupero c Candido, seus principaes offi-
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ciaes, enviaram ao imperador a resposta, que vamos 
transcrever: «Nós somos vossos soldados; mas tamb,em 
somos os servos do Deus unico verdadeiro. Os nossos 
braços pertencem-vos; mas as nossas almas são de Deus. 
Recebemos de vós o soldo, e elle dá-nos a vida; estamos 
promptos a executar as vossas ordens em tudo o que não 
offender a Deus, e 'se é preciso escolher ou obedecer a 
Deus ou a um homem, obedeceremos a Deus, nosso Se
nhor e o vosso. Prestamos-lhe juramento de fidelidade 
primeiro que a vós. Se para agradar-vos, quebrassemos 
esse juramento, como vos fiareis no segundo?» Longe de 
se deixar vencer de tão bellos sentimentos, Maximiano 
enfureceu-se ainda mais, e duvidando superar a sua cons
tancia, fêl-os matar por seu exercito. Nem um só houve, 
que oppozesse a menor resistencia; todos entregaram as 
armas, e se deixaram tranquillamente immolar pelos sol
dados pagãos. A legião thebana era comtudo composta de 
seis mil homens esforçadissimos, que podiam vender ca
ro a sua vida. Mas sabiam que, dando a Deus o que é 
de Deus, era mister tambem dar a Cesar o que é de Ce
sar; e fieis ás maximas da nossa santa r eligião, conside
raram como um dever preferir o martyrio á apostasia e 
á rebellião. 

Historia ecclesiastica. 

249. Alexand1·e e o summo sacm·dote Jaddo 

Quando Alexandre Magno sitiava Tyro, escreveu ao 
summo sacerdote Jaddo, pedindo-lhe que o soccorresse 
com provisões e tropas. Jaddo recusou, desculpando-se 
com o juramento, que os judeus haviam feito a Dario de 

' não tomar arma.s contre elle. Recebendo semelhante res
posta, Alexandre protestou vingar-se. Com effeito, de
pois da tomada de Tyro, elle marchou contra a capital 
da J udêa para punir severamente os seus habitantes. 
Logo que o summo sacerdote o sabe, offerece sacrificios 
no templo, e manda fazer preces publicas. Deus appare
ceu-lhe em sonhos, ordenando-lhe, que abrisse as portas 
da cidade, e revestido dos ornamentos pontificaes, fosse 
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sem temor com todo o clero receber Alexandre. E m cori
sequencia Jaddo, acompanhado dos sacerdotes e do povo, 
sahe de Jerusalém, e vai até ao lugar chamado Safa, 
d'onde se descobria o templo e a cidade. Ao vêr este 
povo vestido de branc<', aquella multidão de sacrificado
res com vestiduras de alvíssimo linho, o summo sacerdo
te com o seu ephod e sua tiara, em que estava escripto 
o nome de Deus em uma lamina d'ouro, o príncipe ma
cedonio ficou tão impressionado que, apeando-se, toma a 
dianteira aos seus, adora o nome de Deus, e sauda o pon
tífice. Marcha em seguida para Jerusalém, e chegando á 
cidade, sóbe ao templo, e offerece alli os sacrifidos, que 
lhe prescreve o summo sacerdote. No dia seguinte, reu
ne o povo e pergunta· lhe, que favores quer obter. O pon
tífice supplicou-lhe, que permittisse ao povo governar-se 
conforme as leis de seu paiz, e o eximisse do tributo no 
setimo anno; tudo lhe foi concedido. Não comprehendia 
o exercito t ão repentina mudança, e quando Parmenio, 
valido de Alexandre, lhe perguntou a causa, o magnani
mo príncipe, ainda que gentio, respondeu: Não foi a 
um homem, que prestei q·eve1·encia1 mas sim a Deus, de 
quem é sacerdote e minist1·o. 

Catecismo de ... '11ans. 

A Santíssima Virgem e os santos 

P: Adoramos a Santíssima Virgem e os santos? 
R. Não; nós não adoramos a Santíssima Virgem nem 

os santos ; homamol-os sómente como servos e amigos de 
Deus. 

250. Devoção dos neophytos índios 

Os nossos neophytos, diz o padre Burchet, tem uma 
particular devoção aos santos. Os que elles invllcam com 
mais frequencia são o anjo custodio, o santo pf.trono, S. 
José, S. João Baptista, S. Miguel, protector da nossa 
missão, S. Ped!·o e S. Paulo, S. Thomé Apostolo, S. 
Ignacio e S. Francisco Xavier. Encommendam-se prin
cipalmente ao anjo custodio, quando emprehendem algu-
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ma jornada. c: Antes de me pôr a caminho, dizia-me um 
fervoroso neophyto, invoco o meu anjo da guarda, e si
go-o em espírito como o joven Tobias seguia o anjo Ra
phael. » Raro é o anno, em que estes bons christãos não 
experimentem os effeitos d'uma protecção especial dos 
santos, de quem são mais devotos, sobretudo de S. F ran
cisco Xavier que segundo se vê, não esquece no céo os 
primeiros povos, que foram o dôce objecto de seu zelo. 
Eis-aqui um rasgo especial d'esta protecção. - Havia-se 
convertido com a sua família uma mulher idólatra do 
reino de Tanjur, e professava uma devoção particular a 
S. Francisco Xavier. Tinha um menino que amava em 
extremo; quando o mandou baptisar, quiz que recebes
se _ o nome do santo Apostolo na esperança de que lhe 
conservaria a vida e o manteria na innocencia. Um an
no depois do baptismo, estava este menino, que tinha 
então dez ou doze annos, apascentando carneiros com 
outros dous meninos de sua idade, quando de repente 
cahe um raio, que os mata a todos tres. Ao ter noticia 
da morte d'elles, as mães correm logo a recolher os ca
daveres. As duas mães, que eram idólatras, não achan
do remedio á desgraça, mandaram enterrar os seus fi
lhos; mas a christã toma o corpo do pequeno Xavier, que 
estava sem movimento e sem vida, e leva-o á igreja. AI
li, dirigindo-se ao santo Apostolo, diz-lhe: a Grande san
to, não sois vós o protector de minha familia? Não asse
verei mil vezes aos meus parentes, que eu nada tinha a 
temer, havendo posto a minha confiança em vós? Comtu
do eu não tenho fi lho. Não haverá differençà. entre estas 
mães idólatras, que não conhecem o verdadeiro Deus, e 
eu que professo servil-o e ser vossa devota d'um modo 
particular? Consolai uma mãi opprimida de dôr; vós que 
resuscitastes tantos mortos, não podeis tambem resuscitar 
meu filho?» Estava ainda fallando, quando umas mulhe
res christãs, que se achavam presentes, notaram algum 
movimento no co1·po de Xavier; e no mesmo instante 
este abriu os olhos, e sua mãi, abraçando-o, achou-o 
cheio de vida. 

Cartas edijica11tes. 
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251. A cmifiança ?'ecompensada 

Ha poucos annoa, estando um missionario orando só 
na igreja cerca do meio dia, hora em que o calor e as 
occupações obrigam cada um a conservar-se em casa, e 
estando detraz d'uma columna, d'onde não podia ser 
visto dos que entravam, ouviu abrir a porta e uma pes
soa, que chamava suspirando : « 6 meu Deus, tende com
paixão de mim e de meu pobre filho l ... » Volta-se o 
missionario, e vê uma negra, que se aproxima da pia da 
agua benta, persigna-se, e logo deita agua benta sobre 
a cabeça d'um menino, que tem em seus bnços, e faz 
sobre a sua fronte o signal da cruz, repetindo: aO meu 
Deus, rogo-vos que tenhaes compaixão de meu pobre fi
lho l., .» Dirige-se em seguida ao altar da Vir~em; ajoe-. 
lha, e offerecendo seu filho á augusta Rainha dos céos, 
exclama suspirando : (!Ó Virgem Maria, aqu; t endes a 
vossos pés a mãi mais pobre e afflicta ... Ahl o meu fi-
lho, que eu amo tanto, está a morrer! ... 6 Virgem Ma-
ria, offereço-vol-o, olhai·o com olhos de bondade, e di
gnai-vos abençoai-o a firo de que sare ... Ab ! Eu não 
tenho senão a elle . .. » Ao dizer isto, cobre o menino 
com os seus beijos e o banha com as suas lagrima&~ E 
logo continuando: rrSim, Virgem Maria, venho lançar
me aos vossos pés com plena confiança; já qne sois tão 
compassiva, dignai-vos, eu vol-o supplico, abens-oar o meu 
pobr~ filho • . . Offereço-vol-o de toJo o meu conLção. Res
titui ·lhe a saude ! » Os suspiros afogavam-a; continuou 
rogando, mas com voz baixa. - A oração ferv•>rosa d'es
ta pobre mãi foi ouvida. E quem rogou jámaiu a Maria, 
que não fosse attendido? Restabeleceu-se o filho em pou
co tempo e a mãi teve a consolação de recebe r de novo 
as suas carícias, e de lhe prodigalisar os seus cuidados. 

1'hesom·o dos neg1·os. 

Relíquias 

P. Devemos honrar as relíquias e as imagens dos 
santos? 
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R. Sim; devemos honrar as relíquias e as imagens 
dos santos, porque a honra, que lhes tributamos, refere
se a Deus e a elles. 

252. Um santo abbade e o imperado1· Constantino 
Cop1·onimo 

O imperador Constantino Copronimo moveu uma vio
lenta perseguição contra os fieis por causa do culto das 
santas imagens. Mandou ir á sua presença um solitario 
por nome E stevão, e perguntou-lhe ironicamente, se per
sistia na sua idolatria, que assim chamava elle o culto, 
que os catholicos tributam ás santas imagens. «Que ho
mem ha tão pouco instruido, respondeu o solitario, que 
adore ou honre as pedras, o ouro ou a prata, ainda que 
representem Jesus Christo ou os santos? O nosso cul
to refere-se áquelle, que estes objectos r epresentam »; e 
tirando do bolso uma moeda, em que estava esculpida a 
imagem do imperador, perguntou aos que se achavam 
presen tes, se seria castigado, lançando no chão e pisan
do com desprezo esta imap;em do príncipe; r esponde
ram-lhe affirmativamente. Então Santo Estevão repli
cou : « 6 homens cegos ! vós castigaes com a morte quem 
calca aos pés a imagem d'um rei da terra, d'um ho
mem mortal, e atreveis-vos a pisar a imagem de Jesus 
Christo, Rei dos reis?» 

Hi8toria eccluiastica. 

253. Piedade de Flrancisco I, rei de F1·ança 

Sabendo F rancisco I, que um huguenote havia tido 
a impiedade de quebrar a cabeça a uma estatua da San
t íssima Virgem, j ulgou, que o seu r eino não estaria em 
segurança, em quanto não se désse na capital uma repa
ração publica do ultt·aje fei to á Rainha do céo. Ordenou 
para este fim uma procissão, em que elle mesmo ia des
calço, com a cabeça descoberta, uma tocha na mão, se
guido de todos os príncipes, senhores da côrte, embaixa-
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dores, e membros doa padamentos. Chegados ao lugar, 
onde se commettera o attentado, o proprio rei poz uma 
imagem da Santíssima Virgem, em vez d'aquella, que fô
ra quebrada; e depois da ceremonia, entrando na sala 
principal do palacio episcopal, pronunciou alli um dis
curso digno da piedade de tão grande monarcha. 

Hutoria de P.rancuco x. 

2ó4. Te1·rivel e exemplm· castigo d'um p1·ojanador 
_ das santas imagens 

Ditoso aquelle, de quem se vinga a justiça divina com 
castigos temporaes, e que sabe aproveitar-se d 'elles para 
evitar as penas eternas 1-No fim da revoluç2 o franceza, 
um respeitavel ecclesiastico, que exercia as :'uncções de 
capellão em um hospital, prestando os soccorros e as con
solações da religião aos numerosos enfermos e feridos, 
que alli havia, soube, que entre elles se via um soldado, 
cuja vida parecia um prodígio, segundo o estado de mu
tilação, em que se achava. O capellão foi visital-o, e no
tando, que a sua physionomia indicava grande tranquil
lidade, disse-lhe: a Meu amigo, t inham-me dito, que as suas 
feridas eram muito graves.» SotTiu-se o enfet·mo, e res
pondeu: «Padre, levante um pouco a manta .» O sacer
dote levantou-a, e recuou cheio de horror, endo, que o 
infeliz não tinha braços. a Como! lhe disse então o ferido; 
recúa por tão pouca cousa l Levante a. manta :\té aos pés.» 
Levanta-a, e vê que tambem não tinha pernas. «Ó meu 
filho, exclamou o caridoso padre; quanto me compadeço 
de si ! - Não, respondeu o enfermo, não se compadeça 
de mim, padre; eu met·ecia mais elo que isto, pois assim 
tratei eu um crucifixo. Indo em marcha com os meua ca
maradas, encontrámos no caminho uma cruz, que havia es
capado do fLuor das revoluções, e fizemol-E. em pedaços. 
Eu fui um dos mais ardentes, pois subi 11.0 pedestal, e 
com o meu sabre quebrei os braços e as pernas do cru
cifixo. E ste cahiu, mas apenas cheguei ao campo de ba
talha, á primeira descarga fiquei reduzido ao estado em 
que me vê. Mas louvado seja Deus, que castiga o meu 
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sacrilegio n'este mundo para perdoar-m'o no outro, se
gundo o espero de sua infinita misericordia.» 

Exercícios do padre Si11ischalchi. 

255. Uma ingleza 

Mariannn Fitch, nascida de paes protestantes, em Lon
dres no anno de 1789, disse um dia a seu pai, que abor
recia Hem·ique VIII, porque não queria as imagens do 
Crucificado. Desgo3tado seu pai d'esta declaração, ainda 
que cheio de amor por sua filha, disse-lhe em tom severo: 
TambPJm tu és papista~ nome com que os protestantes de
signam por desprezo os catholicos. «Foi algum francez, 
ou a tua mestra, que t e inculcou estes sentimentos?» Ma
rianna respondeu negativamente, e accrescentou com a 
candura propria da sua idade, pois não tinha ainda dez 
annos completos : << Escute, m~u pai; hontem achava-me 
muito aborrecida durante a sua ausencia; minha mãi tam
bem não estava boa, e assim eu disse a mim mesma: se 
meu pai estivesse aqui, eu me divertiria .•. Levantando 
os olhos, quando passei pela sala, vi o seu retrato, pe
guei n'elle, o pnz sobre o meu coração, c abraçando-o 
pensava com reconhecimen'to nas fadigas, a que meu pai 
se entrega para me dar uma existencia ditosa; de re
pente veio-me ao pensamento que sem duvida eram es
tas as idéas dos catholicos, quando abraçam com amor 
o crucifixo; que de certo não beijam a pintura, mas sim 
o retrato de nosso Senhor, que lhes recorda o muito que 
Jesus Christo soffreu por elles. Meu querido pai, acres
centou ella ; j á que Deus morreu pelos protestantes como 
pelos catholicos, qnero tam bem ter um crucifixo.» O pai 
nada respondeu a estas palavras; mas Marianna, que sa
bia fallar tão bem ao seu coração, obteve a permissão de 
comprar um quadro da resurreição de nosso Senhor, 
que seu pai mandou guarnecer ricamente. Alguns annos 
depois a menina Fitch teve a felicidade de se converter 
á fé catholica. 

Catecismo de Gtâtlois. 
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Culto das reliquias 

256. Milagre obrado no sepulch1·o do p1·opheta Eliseu 

Estavam uns israelitas occupados em enterrar um 
cadaver, e vindo os ladrões de 1\ioab, que devastavam o 
paiz, tomaram o corpo, que queriam sepultar , e o lança· 
ram precipitadamente no sepulchro de Eliseu. Tanto que 
o cada.ver tocou os ossos do santo propheta, resuscitou. 
Que prova póde dar-se mais clara dos prodígios, que Deus 
obra pelas relíquias dos santos? 

Liv-ro rv dos Reis, co.p. rut. 

257. Quanto ag1·ada a Deus o culto das 1·eliq_uias 

Eis a cura milagrosa d'um cego, que refere S. Am
brosio, operada á vista do povo de Milão, no dia da tras
ladação dos santos Gervasio e Protasio, cujos corpos ha
viam sido descobertos no dia anterior. Santo Agostinho, 
que então se achava em Milão, foi testemunha do facto: mas 
como os arianos suscitavam duvidas sobre o milagre, 
S. Ambrosio, subindo ao pulpito no dia segninte, excla
mou: a:Negam que o cego recobrasse a visfa; mas elle 
está muito longe de o negar. Eu que nada 'ia, diz elle, 
vejo agora. Deixei de ser cego, e provo-o pelo mesmo fa
cto.» Os arianos, não podendo negar o facto, não querem 
admittir a graça milagrosa. O homem é C(lnhecido em 
toda a cidade; chama-se Severo, ca,rnicei ro d'officio. 
Protesta, que, tendo tocado o véo, que envolvia as sa
gradas relíquias, recobrou repentinamente ,_ vista. Ha 
outros muitos milagres d'este genero at tJstados por 
S. Chrysostomo, S. Isidoro de Damietta, por Palladio, 
S. Jeronymo, Santo Agostinho, etc. 

Discussão amigavel, t. u. 

, 258. Vi1·tude das 1·eliq_uias 

Uma religiosa do convento de Santa Apolonia, em 
Roma, tinha um vaso roto no peito; havia dezoito mezes 
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que a sua languidez augmentava cada vez mais. Era tal 
a sua fraqueza, que não podia receber alimento algum. 
Invocou o veneravel Lab?·e; tomou com fé um liquido, que 
tinha tocado em uma de suas relíquias, e achou-se logo 
sarada; de sorte que n'aquelle mesmo dia desceu ao côro 
com as outras religiosas, comeu, e fez com facilidade as 
obras mais pesadas da casa. «A superiora e seis religiosas 
certificara.m-m'o», diz Fayer, ministro protestante, refe· 
rindo o facto na historia da sua conversão ao catholicis
mo. «Eu mesmo vi muitas vezes, continúa elle, a religiosa 
restabelecida.; fallei-lhe e achei-a com muita saude. Não 
contente com isto, fiz uma visita ao medico, que a ti
nha tratado durante o tempo da molestia, e não só me 
confirmou tudo o que a communidade me havia dito a 
este respeito, mas tambem acrescentou, que estava prom
pto a jurar sobre o Evangelho, que a enfermidade era 
naturalmente de todo incuravel. E como continuei visi
tando a religiosa todo o tempo, que me demorei em Roma, 
isto é, por espaço de quatro annos, tive occasião de me 
certificar de que a sua cura era notoria. Quando sahi de 
Roma, deixei a religiosa de perfeita saude. » 

Nova explicação do Catecismo. 

250. Ala1·ico e os vasos sagrados 

Tão innato é no coração do homem o amor da reli
gião, que muitas vezes até os mais indifferentes e ímpios 
se sentem penetrados d'um respeito invotuntario á vista 
dos minist1·os, das ceremonias ou objectos sagrados da 
Igreja. Sirva d'exemplo d'esta verdade o que succedeu 
no saque de Roma com um barbaro chefe do exercito de 
Alarico. Entrando aquelle em casa d'uma virgem con
sagmda a Deus, e avançada em idade, intimou-a para. 
que lhe entregasse o ouro e a prata, que tivesse. cSim, 
respondeu ella com denodo, tenho e em abundancia, e 
vou mostt·ar-lh'o. >> Com effeito expoz aos seus olhos tan
tas riquezas, que o barbaro ficou admirado. «São, disse 
ella, os vasos sagrados da igreja de S. Pedro i tome-os, 
se o ousa; responderá. por elles i não podendo en defen-
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del-os, ni:to me atrevo ti:to pouco a occultal-os.» O bar
baro penetrado de respeito, deu conhecimento d'isto a 
Alarico, que não só ordenou, que se restituíssem todos 
os vasos e objectos sagrados á. igreja de S. Pedro, mas 
tambem que conduzissem lá a virgem e todos os habi
tantes que quizessem juntar-se-lhe. E como a casa estava 
distante da igreja de S. Pedro, e era preciso atravessar 
quasi toda a cidade para lá chegar, resultou, que a trans
lação dos vasos sagrados foi, até no meio do saque, um 
bello espectaculo e um t riumpho magnífico para a reli
gião. Pois com effeito levavam-os um a um na cabeça e 
descobertos, indo de ambos os lados deus soldados com 
a espada na mão. Romanos e barbaros cantavam de con
certo hymnos em louvor de Deus. Acudiam os christãos 
de todas as partes e quantos mais romanos se juntavam 
para salvar-se, mais empenho tinham os barl1aros em de
fendei-os. Durou tres dias o saque de Roma, e Alarico 
sahiu para ir saquear a Campania. · 

Histo1'ia ecclesiastica, anno 410. 

Idolatria e superstição 

P . Prohibe Deus no primeiro mandamento a idofatria 
e a superst ição? 

R . Não ha duvida; e ent ende-se por idolatria todo o 
culto · prestado á croatura, não sendo devido senão ao 
Creador. Superstição é toda a religião falsa ou mal en
tendida , pela qual se confia em vãs praticas não autho
risadas pela Igrej a. 

260. Loucum e ausu?·do da idolat~ ·ia 

Um mancebo índio, solidamente instruidc na religião 
por paes christãos, achava-se em uma sociedade, de que 
formavam parte os principaes da cidade, um dos quacs se 
poz a disputar sobre religião. E como o mancebo defen
dia a sua crença, depois d'algumas altercaç\ies d'uma e 
outra parte, aquelle disse-lhe, que mostrasse o seu De,us. 
«O Deus, que eu ad0?'01 respondeu _ o índio, é o Creado?' do 
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universo, e sendo pw·o espirito, nllo posso mostra,·-lh'o; 
mas 71lostrar-lhe-hei já o seu.» Pegou ao mesmo tempo em 
uma pedra, em que pintou ou traçou uma figura huma
na ; depois tendó-a posto no chão com modo ceremonia
tico, deu-lhe um pontapé, e arremessou-a longe de si, 
dizendo: Eis aqui o Deus, que vós ottt?·os adoraes. 

Cartas edificantes. 

261. Um joven clwistllo 

Um joven christão muito fervoroso, que vivia com 
um idolatra, repetia-lhe todos os dias : aNão ha senão 
um só Deus vivo, Creador do céo e da t etTa; o seu po
der fez a luz e derrama o benefico orvalho. Conhece to
das as nossas acções, e as orações não tem e:fficacia algu
ma, se lhe não são dirigidas. Só elle póde cast igar ou re
compensar eternamente os homens, abrir-lhes as portas 
do céo, (lU precipitai-os no inferno. Esses idolos, ante os 
quaes vos prostraes, não tem a faculdade de vêr nem de 
ouvir. É pois um erro temel-os e invocai-os.» - Apesar 
d'estas palavras sensatas, o pagão persistia na sua ce
gueira.- Um dia foi este ultimo á casa de campo d'um 
seu amigo, e durante a sua ausencia, o mancebo, ceden
do a uma especie de inspiração divina, quebrou todos os 
ídolos, á excepção do maior, em cuja mão poz um gran
de pau, antes de se retirar. T endo regressado o pagão, 
enfureceu-se, e exclamou : a Quem commetteu este crime? 
-Como! lhe respondeu o joven christão; não adivinhas, 
que foi o ídolo gmnde que, sendo muito mais poderoso 
que os outros, facilmente os fez em pedaços? - Não ; 
replicou o idolatra, tu enganas-me ; ha muitos annos que 
o tenho em casa, e nunca fez mõvimento algum. Foste 
tu, que por malícia, quebra!!te os meus outros deuses ; 
com o pau vou vingar-me do teu atrevimento. -Para 
que é essa ira? continúa o joven christão, sem se alterar. 
Se tu em um idolo feito de barro reconheces menos po
der que em mim, como ousas chamai-o o Sêr supremo ?:o 
-O pagão, admiudo, guardava silencio. Depois d'um 
momento de reflexão, destruindo elle mesmo o ídolo, que 
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estava em pé, ajoelhou, e pela primeira vez adorou o 
Deus dos cbristãos. 

ScnMIDT. 

Superstições absurdissimas 

262. O p1·imei1·o dia elo cmno 

Ha pessoas, que imaginam, que todo o anno será pa
ra ellas ditoso ou desgraçado, segundo fôr bom ou mau 
o primeiro dia de ,janeiro. S. João Chrysostomo, levan
tando-se fortemente contra esta superstição, d1z em uma 
de suas homilias: «Não ou vis o A postulo S. Paulo, que 
vos • diz: Obse1·vaes os dias e os mezes, as estaç'Oes e os 
annos I Receio, que eu tenha t1·abalhado em vão em 'VOsso 
favor· I» Não é o cumulo da loucura julgar por um só 
dia do que será o resto do anno? 

Catecismo de Mam. 

263. NingtLem mais supe1·sticioso que os pMlosophos 

O duque de Orleans, regente do reino, celebre por 
sua impiedade e suas desordens, ia disfarçado a casa 
dos ciganos, e exigia, que lhe lessem a sua sina, mos
t rando a crednla curiosidade e estupida fé do homem 
mais supersticioso. 

-Um velho conde de Anhalt Dessau nem sequer 
cria em Deus; mas indo á caça, mudava do caminho, 
se encontrava tres velhas, pois era um pessimo prognos
tico, segundo elle. Nada emprehendia á sexta-feira, por-

- que a olhava como um dia de desgraça . 
- Diderot e d' Alembert criam nos sortilegios. 
-O conde de Boulenvilliers, celebre por sua im-

piedade, estudou seriamente os segredos da fdticeria. 
- Hobbes, incredulo de dia, de noite nunca se dei

tava só, com medo dos duendes. 
- O marquez de Argens, que aborrecia toda a idéa 

religiosa , não podia tolerar, que estivessem treze pes
soas sentadas á mesa. 
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- A princeza Amelia, irmã de F rederico, rei da 
P russia, e dotada quasi de tanto espírito e philosophia 
como elle, mandava que lhe predissessem a sua for tuna, 
e a metade da côrte cria em uma mulher branca, que 
apparecia n'uma sala do palacio, munida d'uma grande 
vassour a, e varria com todas as suas forças, quando de
via morrer alguem da família r eal. 

-O celebre rei da Prussia, Frederico o Grande, 
mudava as facas e os garfos, se os via em cruz sobre a 
mesa , olhando isso como um presagio de desgraças. 

-E recentemente, por quem foi mais a miudo con
sultada a famosa cigana Leuormand? Por homens, que 
nem sequer criam em D eus, e não se envergonhavam 
de dar credito a. tudo o que ella lhes dizia. - Estes e 
mil outros exemplos, que podem citar-se, provam, que 
nada ha mais superstit:ioso que o incredulo, e que não 
convém aos inimigos da. religião clamar contra a supers
tição e ignorancia, pois que ninguem ha mais ignorante 
e supersticioso que elles. 

Nova explicação do Catecismo. 

264. A sextajeira 

Tendo cahido gravemente enfermo Luiz xur, cogno
minado o Justo, rei de França e de Navarra , propoze
ram-lhe, que recebesse a extrema-unção, a respeito do 
que quiz saber o parecer dos medicos. Consultou Buvart 
sobre se a sua enfermidade era sem remedio. S enh01·, 
disse Buvart, Deus é omnipotente. Então o r ei, com um 
semblante a leg1·e, exclamou com o prúpheta: Que P''a
zer me causa o que me disseram, iremos á casa do Se
nh01·! - E julgando morrer no dia seguinte, que era 
sexta-feira, acrescentou : aÓ invcjavel, 6 agradavel no
ticia ! 6 ditoso dia para mim l 6 sexta-feim verdadeira
mente ditosa! Assim não é de hoje sómente, que as sex
tas-feims me são favoravei s. Em sexta-fei?·a subi ao 
throno, alcancei a minha primeira victoria em Pont-de
Cé, tomei S. João de Angely, edifiquei Sonbise na ilha 
de Rhé ..• lHas esta sexta feira será a mais ditosa da mi-

CATEctsMo. 15 
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nha vida, pois me introduzirá no céo para alli reinar 
eternamente com Deus !»- Quão longe pois estava este 
religioso príncipe de olhar a sexta-feira como um dia de 
desgraça! Com effeito, não deve considerar-se como o 
mais ditoso de t odos os dias aquelle, em que Deus, por 
um prodígio ineffavel de caridade e de misericordia, mor
reu pelos homens? 

R elação da mo1·te de Lniz xm. 

266. G'rande superstição é crê1· que o nume1·o t1·eze 
é pe1·igoso 

Não querendo o primeiro presidente do parlamento 
de Ruão sentar-se á mesa, porque completava o numero 
treze, foi preciso ceder á superstição, e mandar vir ou
tra pessoa afim de que fossem quartoze, ceando depois 
tranquillamente. Mas apenas se levantou da mesa, so
breveio·lhe um ataque de apoplexia, e morreu logo. 
-Deus nem sempre castiga as superstições de tão visí
vel modo; ruas não ha duvida, que as abomina: aSe
nhor, diz o psalm ista, vós a borreceis os que observam 
cousas vãs e inuteis.» 

O PADRE LEnnuK, Hist . c1·it. das pl'aticas sttp e1'st . 

CAPITULO VII 

SEGUNDO MANDAi\fENTO DE DEU'! 

P. Que nos prohibe o segundo mandam ento? 
R. Prohibe-nos dizer palavr·as injuriotu~s a Deus e 

aos santos; o que se chama blasphemia. 

Blasphemos castigados 

266. Castigo de Sennaclte1·ib 

Sennacherib, rei de Assyria, escreveu a Ezequias, 
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rei de Judá, uma carta cheia de blasphemias contra o 
Deus d'Israel. O orgulho d'aquelle ímpio era tamanho, 
que se fazia chamat• vencedor dos mesmos deuses. Mas 
Deus niío deixou estas blasphemias sem castigo. Na mes
ma noite do dia em que tencionava dar o assalto a Je
rusalém, veio o anjo exterminador e passou á espada cen
to e oitenta e cinco mil assyrios; c em que veio a parar 
Sennacherib? Retirou-se, diz a Sagrada Escriptura, cor
rido de vergonha e no estado mais triste e humilhante, 
ao seu paiz, e ficou em Nini v e; e quando elle adorava 
a Nesroch, seu deus, no seu tempo, Adramelech e Sara
Bar, seus filhos, o mataram ás estocadas. 

LirJI'O xv dos Reis, cap. x1x. 

267, Castigo dos blaspltemos Co1·é, Dathan e .Abi?·on 

No tempo de Moysés, viviam tt·es homens perversos 
chamados Coré, Dathan e Abiron, que se sublevaram 
com duzentos e cincoenta outros israelitas contra Moysés 
e Arão, ,juntando a este crime horríveis blasphemias 
contra Deus. Moysés, segundo a ordem do Senhor, man
dou que todo o povo se separasse d'elles, e disse : o: Re
conhecereis hoje, que o Senhor é quem me enviou para 
fazer tudo o que vós vôdes, e que não sou eu que o in
ventei de minha cabeça. Se estes morrerem d'urna mor
te ordinaria entre os homens, e forem feridos d'uma 
praga, de que os outros homens costumam ser feridos, 
não é o Senhor o que me enviou; mas se o Senhor fizer 
por um novo prodígio, que a terra, abrindo a sua bocca, 
os engub. com tudo o que lhes pertence, e que elles des
çam vivos ao inferno, en tão sabereis vós que elles blas
phema?·am contra o Senhm·.» Logo que Moysé:~ acr.bou 
de fallar, se rompeu a terra debaixo dos pés d'elles, e 
abrindo a sua bocca, os devoi·ou com as suas tendas e 
com tudo o que lhes pertencia. Todo o I srael se encheu 
de espanto, e fugiu, para que não lhes succeclesse a mes
ma desgraça.- Que castigo tão terrivel I 

Livro dos Numeras, cap. xv1. 
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268. Castigo de Nicano1·, gene1·al dos exe1·citos da Syria 

Demetrio, rei da Sy ria, encarregou Nicanor, um dos 
primeiros generaes de seu reino, d'ir destruir o templo 
de Israel . Nicanor, que era j á inimigo natural dos .iu
deus, propunha-se saciar o seu odio contra esta nação, 
e destruir o templo, contra o qual ousou levan tar uma 
mão impia, proferindo blasphemias . Os sacerdotes entra
ram no templo e com as lagrimas nos olhos, disseram : 
«Vós, Senhor, escolhestes esta casa para haver de n'ella 
ser invocado o vosso nome, para que fosse uma casa de 
oração e de deprecação para o \osso povo : fa~ei reluzir 
a vossa vingança contra este homem e contra o seu exer
cito, e caiam as suas tropas 'debaixo do fio da espada. 
Lembrai-vos das suas blasphemias, e não J ermittaes, 
que elles durem muito tempo sobre a terra.» \Jhcgou lo
go Judas Macchabeu só com tres mil homens :~ presença 
do exercito da Syria, e dirigiu t ambem ao Senhor uma 
oração n'estes termos : a Senhor, por quanto os que o 
rei Sennacherib tinha enviado, blasphemaram de vós, 
veio um anjo, que matou cento e oitenta e cinco mil ho
mens, exterminai vós da mesma sor te hoje c~te exerci
to diante de nós, e saibam os outros, que Nic:\not· fallou 
mal contra o vosso santuario.» Dão os exerci os a bata
lha, e o exercito de Nicanor foi desfeito, e elle o pri
meiro que morreu no combate. Tanto que o 1 eu exerci
to viu, que Nicanor era morto, largaram at armas, e 
deitaram a fugit·, de sorte que de trinta mil homens não 
fico LI um só. J udas 1\Iaccbabeu mandou cortar a cabeça a 
Nicanor, e a. sua mito direita, que for·am pet duradas á 
vista de J erusalém . Em quanto i lí ngua, que tinha. pro
nunciado tantas blasphemias, cortaram-a em pedaços, c 
deram-a a comer ás aves do céo : tal foi a morte d'este 
impio blasphemador. 

Liv. 1 do.9 ltfacchabeus, eap. v1r. 
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269. Castigos impostos po1· cLlguns nis aos blasphemos 

S. Luiz mandou, que os blasphemos tivessem a lín
gua traspassada por um ferro em braza; com effeito, 
tendo blasphemado o santo nome de Deus um dos prin
cipaes proprietarios de Paris, foi condemnado a soffrer 
este castigo . 

-Em 1347, Philippe de Valois publicou uma lei 
contra os blasphemos. Eis-aqui os castigos, que lhes im
punha. Da primeira vez devia o culpado ser preso a um 
poste por espaço d'um mcz, desde o amanhecer até ao 
meio dia, e toda a gente porlia atirar-lhe immundicies á 
cara. Da segunda vez prendiam-o tambem a um post~, 
e abriam-lhe o labio inferior com um ferro em braza. A 
terceira v,ez cortavam-lhe inteiramente o labio já tras
passado. A quarta vez cortavam-lhe o labio superior, e 
se tornava a blasphemar cortavam-lhe a língua. 

-A trinta de julho de 1666, Luiz XIV estabeleceu 
com pouca differença as mesmas penas contra os blas
phemos. Depois de varias multas pecuniarias, mandou, 
que das primeiras vezes lhes queimassem e amputassem 
os labios; mas que á oitava vez lhea cortassem a lingua 
para os impossibilitar de commetter de novo tão detes
tavel crime . 

Historia de F-rança. 

270. B ello 1·asgo d'wn menino 

Em Namur, um dos dous mil meninos, a quem de
mos uma bella missão em 1846, e que teria dez ou do
ze annos de idade, mostrou a sua ardente fé. Voltando 
um pouco tarde a casa, depois da aula, seu pai irritado 
reprehendeu-o por isso, blasphemando o santo nome de 
Deus. O menino ficou tão triste e affiicto por ter dano 
occasião áquella blasphemia que, pondo-se de joelhos, lhe 
disse: qMeu pai, castigue-me ; mas pot· amor de Deus 
não blaspheme mais. » O horror, que o· menino mostra
va, fez tal impressão em seu pai,;que este cahindo em 
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si, nunca mais se atreveu a blasphemar. -A h ! Se os 
filhos christãos quizessem, quantas faltas ev.tariam a 
seus paes! 

Eusaio sobl'e a blasphemia. 

271. Ped1·o o condmnnado 

Em uma povoação do departamento do Var, n'uma 
época em que se podia a inda respirat· um pouco, um 
missionario ou vindo um dia blasphema1· contra Deus, 
perguntou a dous velhos, se quando eram moços, ou
viam com frcqucncia semelhantes atrocidades. Aquelles 
bons octogenarios, exhal:mdo um profundo snRpiro, res
ponderam : aAh! padre, antes do anno de 1745, não se 
tinha ouvido blasphemar do nome de Deus l'm todo o 
paiz. Veja que acena presenccamos. Havia aqui o costu
me de se reunirem os mancebos em uma g rande pt·aça 
para se divertir a jogar ao.> domingos e nos mais dias de 
festa, depois de vcspc1·as. Certo dia achava-se entre os 
jogadores um homem sem reputação, que por seu mau 
procedimento era conhecido debaixo do infame sobreno
me de Ped1·o o condemnado . Não llte correndo talvez o 
,jogo como desejava, blasphemou contra o santo nome de 
Deus. Todos os assistentes se horrorisaram, como anti
gamente em tempo de l\Ioysés. Blasphemou contra o no
me de Deus, clamavam todos ; vai attrahir-no~ as maldi
ções do céo. Deliberam sobre a pena, que se lhe deve 
impôr em castigo de tão odiosa prevaricação. Emfim, 
prendem-o e conduzem·o por entre a multidão indignada 
para defronte da porta da igreja, e obrigam-o a dar re
paração publica, e a pedit· perdão a Deus da offensa1 que 
havia commettido contra a sua infinita magesta.te, em ca
da estação. Depois de concluída esta pesada 1'ia-c1'Ucis, 
exposto a todos os maus tratos d'aquclla turba justamen
te irritada contra ellc, foi conduzido fóra da povoação. 
Alli, tendo·o castigado ainda mais, exigimm. que elle 
sahisse do paiz, e declararam-lhe, que se alguma vez 
tornasse a apparccer n'elle, não seria imptmemente . Com 
cffeito, elle sahiu e ninguem o viu mais. 

Ibidem. 
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Imprecações ou maldições 

P. Prohibe-se mais alguma cousa no segundo man
damento? 

R . No segundo mandamento prohibe-se tambem dese
jar mal a nós mesmos, ~~o nosso proximo, ou a qualquer 
outra cr~atura, dizendo imprecaçães ou maldições. 

272. S . Nw·ciso e set~s accusadores 

T endo S. Narciso, bispo de J ernsalém, excitado con
tra si o odio dos malvados pelos prudentes conselhos, que 
lhes dava, tres d'entre elles accusaram-o d 'um crime hor
r endo, e até sustentaram publicamente a accusação com ju
ramentos cheios de imprecações contra elles mesmos. Mo?·-
1'a eu queimado, disse um, se não é ve1·dade o que eu af
jinno. En nwr1·a d'umc~ cn~el enfe1'1nidade, acrescentou 
outro. P erca eu a vista, gritou o t erceiro, se Narciso 
não é wlpado. Que succcdeu? Ateou-se o fogo em casa 
do primeiro, sem que se podesse saber como, sendo quei
mados elle e toda a. família; o segundo teve a enfermi
dade, que havia invocado ; e o terceiro com movido dos 
castigos dos seus dous cumplices, derramou tantas lagri
mas, que perdeu a vista. 

Vida de 8. Narciso. 

273. Pe1·sistencia nos 1wopositos 

No anno de 1603 um homem contaminado com toda 
a especie de vícios orava diante d'uma imagem da. San
tíssima Virgem na igreja de S. Lourenço de Valladolid. 
Em um momento de ferv01·, horrorisado de sua vida cri
mino3a, proferiu contra si mesmo esta imprecação : «Mi
nha l\Iãi Santíssima, se eu cahir ainda n'esse peccado, 
quero morrer ás mãos elo algoz . » Maa desgraçadamente, 
faltando á solemne promessa, que fizera á Rainha dos 
céos, teve a. fraqueza de tornar a peccar. Porém cousa 
singular! e quem não admirará aqui os segredos e dispo-
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sições da Providencia. di vi na I Pouco tempo depois, com
metteu-se um assassinato; o individuo, de que fa.llamos, 
foi accusado como author do crime; e ainda que innocen
te, como todas as apparencias eram contra ellc, condem
naram-o á. morte. Chamam um religioso para o ajudar a 
bem morrer, e este conhecendo a sua innocencia, acon
selha-o a que interponha appellação e requeira a acarea
ção das tes temunhas para fazer vêr a injustiça d'esta 
primeira sentença, assegurando-lhe um bom resul tado. 
«Não, padre, respondeu o. conrlemnado; permitla-me, que 
nada d'isso faça; Deus é que me condemnou por meio 
dos homens ; o juiz engana-se, mas Deus não se engana; 
cem vezes tenho merecido a morte por meus peccados, 
por minha infidelidade para com a Santissim: Virgem. 
Prefiro pois morrer ás mãos do algoz para satisfazer as
sim á justiça divina; porque se escapasse d'esta, tornil.
ria a contrahir os meus maus habitos, e me condemna
ria. » Persistindo n'esta genero1-1a resolução, morreu com 
os mais bellos sentimentos de piedade, contente de repa
rar a sua infidelidade com esta heroica resignação. 

Nouo mez de j1fw-ia, pelo PAnnJ; BussY. 

· Perjurio 

P . Prohibe-se mais alguma cousa no segundo manda
mento? 

R. Sim; prohibe-se tambem ,jurar, isto 61 tomar a 
D eus por testemunha; 1.0 quando alguem affi r·ma uma 
cousa, que não é verdadeira, e chama-se pe1jurio i 2.0 

quando se promette fazer uma cousa má ; 3.0 t{Uando se 
jura sem necessidade. 

74. Terrivel castigo d'uma peljtwa 

Ha em Ing laterra um monumento, que eteruisa a me
moria d'um honendo pe1·jurio . T endo uma mulher com
prado legu mes, e vendo o vendedor, que ella não paga
va, pediu-lhe a modica quantia , que valiam : Deus me dê 
a mo1·te, disse ella, se eu não paguei j á ; c de repente 
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cahiu morta. Chegam os magistrados, e encontram na 
mão da desgraçada o dinheiro, que jurava ter entregue. 
O governo mandou erigir um monumento n'aquelle mes
mo lugar, que foi para a posteridade uma grande lição 
para detestar o perjurio. 

E11Bi110 da religião, tom. m . 

275. S. Lttiz1 1·ei de F1·ança 

Tendo Luiz IX cabido prisioneiro com o seu exerci
to, e desejando vê r-se livre do capti veiro, firmou um tra
tado de paz. Pedem-lhe, que jure observai-o; mas pro
põe-l he uma formula de juramento, cujas expressões of
fendem a sua piedade; nãl> quer admittir esta formula ; 
o vencedor insiste, c ameaça; o príncipe resiste; cal'l'e
gam-o de cadêas, preparam supplicios ; porém a sua re
sistencia é insupemvel. Tanta firmeza g1·angeou-lhe por 
fim a veneração de seus inimigos; pois cruram, que na
da tinham que suspeitar sobre a fidelidade em cumprir 
as promessas em um homem, cuja consciencia não se aba
lava nem com o temor dos supplicios. 

Vida de S. Luiz. 

276. Vale mais mor1'1W que se1· pe?jtwo e menti?· 

Obedecendo ao decreto de expatriação, quatro sacer
dotes francezes passavam tranquillamente o Havre, quan
do eis que a sentinella os detem e lhes pede o passapor
te. E corno n'elle se declarava, que eram sacerdotes, in
tima-os para que prestem o j uramento. Por termos q·ecu
sado p1·esf.m· e$te juramento execravel e impio

1 
respon

deram elles, obedecemos á lei da dep01·tação. A populaça 
alvorotada começa a gritar : São sacerdotes q·efractm·ios! 
e espanca os dous primeiros. Apodera-se dos dous ou
tros, e os arrastam para a borda do rio. Alli exigem ain
da o juramento, e como elles lhes respondem, que a cons
ciencia Ih' o prohibe, lançam-os ao rio; apparecem sobre 
a agua, e gritam-lhes de novo: Jtwai, desg1·açados; vão 
ti1·m·-vos d'ahi, se jtwa1'des. No meio das ondas e meio 
afogados, os dous exclamam : Não1 não po~mos1 não 
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juraremos. Lançam-os outra vez ao rio e tiram·os. Jurai 
pois, infelizes/ Moribundos e respirando apenas, elles 
respondem ainda: Não jurm•emos. Á vista d'esta cons
tancia invencível, um furioso despeito se apod~ra do co
ração d'aquclles tigres: armam-se de forquilhas, appli
cam-as ao pescoço dos confessores, tornam-os a immer
gir, e os retem dentro da agua até que expiram.- Du
vido, que na historia dos martyres se ache um éxemplo, 
em que os algozes mostrassem ma1s raiva, e os confes
sores mais constancia. E'ites heroes et·am Loiseau, viga
rio de S. Paterno, e Lelievre de S. Pedro do monte Sort 
de Alençon. 

Os heroes christãos, por Dusoxs. 

277. Antes morrer que apostatar 

Antes de matar o presbytero Novi, vigario de Anjac, 
mancebo de vinte e oito .annos de idade, levaram-o á pra
ça da cida· lo de V ans, onde acabavam de ser executados 
oito sacerdotes, por não ter querido prestar o juramento: 
alli os assassinos, chamam o pai de Novi, e lhe dizem, 
mostrando-lhe os oito cada veres : «A sorte de teu filho 
depende dos conselhos, que lhe deres, e da authoridade, 
que tiveres sobre elle. 1\'Iorrerá como os mais, se persis
tir em recusar o ju1·amento; mas viverá, se tu consegui
res fazel-o jurar.» O infeliz pai vacillando entre a natu
reza e a religião, mas vencido emfi.m pela ternura, lan
ça-se ao pescoço do filho, e banhado em lagrimas, lhe 
diz: uFilho, conserva-me a vida, conservando a tua. -
Muito melhor que isso farei, meu pai; morrerei digno 
de si e digno de Deus ••• Educon-me na religião catholi
c~; tenho a dita de ser sacerdote; conheço-a, meu pai; é 
mais dôce e g-lorioso para si ter um filho martyr que um 
apostata.» O pai não sabe já a que impressão ceder; 
abraça segunda vez o heroe, rega-o de nov,o com as suas 
lagrimas... Meu filho I não pôde acrescentar mais. Os 
algozes arrsbatam-lh'o; o filho apresenta o pescoço; os 
gritos do pai suspendem em parte o cutelo dos assassi
;nos. Dous golpes mal daçlos estenderam-o já em terr~, 
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quando parece, que os malvados querem por fim deixai-o. 
Porém o martyr, tendo tomado tranquillan:tente o Bravia
rio, que lhe havia cahido da mão, apresenta outra vez a 
cabeça, e obtem com um novo.·golpe a consummação e 
a corôa do martyrio. 

Ibidem. 

278. Mo1·te gl01·iosa d'mn bom. cura 

Um dos mais bcllos rasgos da Igreja de França, du
rante a revolução, foi a morte d~um novo Eleazar, an
cião mais veneravel por suas virtudes que por sua ida
de. O padre Pacot, ctira e decano da diocese de Reims, 
a quem pela. santidade de sua vida, geralmente reconhe
cida de todos, davam o sobrenome de sacerdote santo, 
pedia a Deus a graça de terminar a vida, derramando o 
seu sangue pela fé. Deus dir-lhe-hia seguramente, que ia 
conceder-lh'a, pois os malvados o acharam ajoelhado no 
seu oratorio, concluindo as orações dos agonisantes. Ep.
tregou-se como verdadeiro discipulo de Christo aos algo
zes; atravessa as ruas da cidade, rodeado de sanguina
rias hordas, e rezando tranquillamente os psalmos de 
David. Tendo chegado ao umbral da casa de conselho, 
ia receber o golpe da morte, quando o governador, 
desejando sem duvida livral~o, acóde, gritando aos mal
vados: «Que ides fazer? Este velho não é digno da vossa 
ira; é um doudo, que perdeu a cabeça, e a quem o fa
natismo transtorna as idéas. - Não, disse o venera
vai decano ao ouvir estas palavras; não sou doudo, nem 
fanatico; creia, que nunca tive a cabeça mais livre, nem 
o espírito mais são. Esta gente pede-me um juramento 
decretado pela assembléa nacional, dando-me a escolher 
entre o juramento e a morte: e sabendo eu que este ju
ramento é ímpio e subversivo da religião, detesto-o, e 
escolho a morte. Parece-me, senhor, que lhe mostro bem 
C<?m isto, que tenho o espírito são e sei o que faço.» Não 
sabendo o governador que resposta havia de dar a estas 
sublimes palavras, abandona-o aos assassinos. O padre 
Pacot faz signal com a mão, e aquelles param. «Qual de 
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vós, lhes pergunta. elle, me dará. o golpe mor tal? 
Eu, respondeu um dos malvados. - Ah! replicou o 
padre Pacot, perm itta, que o abmce e lhe mostre o 
meu agradecimento pela fel icidade, que vai obter -me.» 
Abraça-o com effeito , como ao mais querido de seus bem~ 
feitores, e acrescenta : « Permitta-me agora, que me col~ 
loque na posição conveniente para offerecer a Deus o 
meu sacrificio .» O assassino suspende o cutelo. O padre 
P acot ajoelha, e pede em alta voz perdão a Deus para 
si e para os seus algozes. O malvado, que cl le havia 
abraçado, dá-lhe o primeiro golpe; cabe o bom sace1·do~ 
te, e os demais a!:!sassinos á porfia atravessam c cortam 
o cadn.ver com as suas baionetas e seus sabres mostrau~ 
do com a sua barbaridade o que póde a raiva e a impie
dade, assim como o padre Pacot havia mostr ~do com o 
seu valor e doçura o que póde o heroismo ela virtude 
amparada pela religião . 

lbiclem . 

279. O pad?·e Fi1·mino 

Este santo carmelita, chamado o padre Firmino, dis
tinguiu-se desde a sua juventude por uma grande pieda
de, e sobretudo por uma terna devoção á. Mãi de Deus, 
a cuja poderosa protecção julgou deve1· a sua vocação e 
a felicidade, que teve de morrer pelo nome de Jesus 
Christo. - Nascera, em Amiens1 de pacs virtuosos, mas 
pouco favorecidos de bens de fortuna. Apenac sabido da 
infancia, a oração fazia todas as suas delícia i; as.qistia 
cada dia ao santo sacrificio da. missa., c era tuo fiel a 
esta. piedosa pratica, que antes teria. desejado deixar de 
comer, do que faltar a. ella. Como a igreja d<·S carmeli
tas era o lugar de sug,s devoções particu lares, , superior, 
que viu com admiração o procedimento edi icante e o 
fervor de Firmino sustentado por espaço de muitos ao
nos, desejou enriquecer a sua. Ordem com um thesouro 
tão precioso. Facilitou-lhe pois a entrada no c•onvento e 
os meios para estudar; e fez tão rapidos progressos, que 
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foi promovido ao sacerdocio poucos annos depois. - En
tretanto a revolução começava os seus escandalos e fu
rores, e a impiedade havia .iá fechado os c laustros ; e em 
quanto alguns apos.tatas se felicitavam d'esta liberdade, 
o padre Firmino despedia-se com a mais viva dôr d'aquel
le asylo de piedade, ~endo o ultimo a deixar o habito da 
sua Ordem. Em breve se accendeu por toda a parte o 
fogo da perseguição; e não obstante isso o zeloso minis· 
tro do Senhor continuava entregando-se a todo o ardor 
da caridade. As vigílias e fadigas nada eram para ello; 
voava a todos os lugares, onde o chamava a salvação das 
almas. Amiens foi o primeiro thcatro de seus trabalhos 
apostolicos i mas tornando-se cada dia mais difficil o exer
cício do seu ministerio, poz-se a percorrer o campo, con
sagrando as noites ás santas funcções do apostolado. Em 
qualquer povoação, que o homem de Deus se demorasse, 
via-se rodeado de numerosos fieis, que acudiam de todas 
as partes i confessava-os, distribuía-lhes o pão da vida,, 
e despedia-os consolados e fortificados. Depois ele repou
sar por alguns instantes, dirigia-se a outra povoação para 
continuar as mesmas obras de zelo e caridade. Havia já 
perto d'um anno, que o padre Firmino levava esta vi
da de apostolo, errante, fugitiYo, forçado muitas vezes a 
occultar-se em espessos bosques, quando foi preso proxi
mo a Amiens, e conduzido ao carcere d'esta cidade. En
contrando a lli varios sacerdotes, que eram confessores da 
fé como elle, disse-lhes: ((l\Ieus caros companheiros, te
mos offerecido repetidas vezes a santa Victima, agora de
vemos offerecer-nos nós mesmos.'' Como os juizes, pe
rante quem eompareccu, não eram do numero dos san
guinarios, que abundavam em França, trataram de o sal
var; e assim g uai'Claram-se de lhe propôr o juramento, 
que a lei exigia, sabendo de sobejo o que lhes teria res
pondido. Ainda mais; para lhe facilitar o n::eio de esca
par do pel'igo, o pl'esidente deu-lhe a entender, que bas
tava, que declara~se, que ignorava os dcol'etos publica
dos contra os sacerdotes não juramentados, para salvar a 
vida. :lUas, que prova I trata-se da morte : o preso póde 
evitar o ultimo supplicio com uma dissimulação; não pre-
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cisa mais do que usar do subterfugio, que lhe lembram; 
basta que diga que, isolado no meio do campo, vivendo 
uma vida errante, não tivera conhecimento dos decretos, 
com que não se havia conformado. O accusado, aem he
sitar recusa conservar a vida. mentindo, ainda que seja 
levemente, e responde com magnanimidade, que sabe 
morrer, mas que não póde faltar á verdade. Pronunciam 
pois a sentença de morte, e o servo de Deus foi receber 
a corôa, que a sua fé merecia. 

Os conf essores da f é. 

280. A blasphemia é a linguagem do inj'e1·no 

Passando um piedoso missionario por uma povoação, 
e ouvindo uns r apazes, que blasphemavam o santo nome 
de Deus, para lhes dar a entender o tremendo castigo, 
que lhes estava reservado, fallou-lhes n'estes t ermos: 
«Meus filhos, n'esta parochia falia-se portuguez, e se por 
casualidade encontrasseis n'ella um homem, que fallasse 
allemão, dirieis que a Allemanha era a sua patria; se 
fallasse fran cez, dirieis que era de França ; se fallasse in
glez, dirieis que era de Inglaterra ; se fallasse Lespanhol, 
dirieis que era ou tinha vindo de Hespanha, e o olharíeis 
como um estrangeiro, que tarde ou cedo volt aria á. aua 
patria. Sabeis o que que1·o dizer com isto, infelizes blas
pbemos? Quero dizer, que vos acbaes em um paiz catho
lico; não fallaes a sua língua ; ao contrario, pelas vossas 
blasphemias conheço que fallaes a linguagem do inferno. 
Digo pois tambem, que sois estrangeiro!!, que não sois fi
lhos de Deus, mas sim que o inferno é a vossa patria, e 
que assim ireis um dia j üntar-vos com aquell et~, cuja l ín
gua fallaes, que são os reprobos do inferno. » 

Catecismo d, Mans. 
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CAPITULO VlU 

TERCEIRO MANDAl'tfENTO 

P . Que nos prescreve o t erceiro mandamento? 
R. O terceiro mandamento prescreve-nos, que em

preguemos o domingo no serviço de D eus. 

Os profanadores das festas são terrivelmente castigados 

281. Corno Deus ameaça os projanado1·es das f estas 

Havia entre os judeus a pena de morte contra os pro
fanadores do sabbado, que era o seu dia festivo ; pois 
D eus não só mandou apedrejar um homem, que tinbi~ si
do encontrado a apanhar lenha no deserto ao snbbado, 
mas tambem ditõse a Moysés : uF alla aos filhos de l srael, 
e dize-lhes : Ob~crvai o meu sabbado, porque elle deve 
ser santo para vós; aq uelle que o violat·, será castigado 
com a morte; se algum trabalhar n'este dia , perecerá no 
meio de seu povo. Trabalhareis seis dias, mas o dia se
timo é o sabbado e o descanço consagrado ao Senhor; to
do o que trabalhar n'este dia, morrerá . » 

Exodo, cap. xx:;:J, 

282. Castigo de Nicano?' 

T endo o ímpio Nicanor tomado a resolução de ata
car os judeus a um sabbado, certo numero de hebreus, 
que a necessidade r etinha no seu exercito, fizeram-l he 
vêr, que não convinha dar a batalha em um dia consa
grado a Deus. Nicanor respondeu cheio de vangloria : 
«l-Ia no céo a lgum Deus poderoso, que mandasse guar
dar o sabbado? - Sim, disseram os judeus com mo
destia, ha um Senhor vivo poder oso no céo, o qual man
dou guardar o dia setimo. - Tambem eu, replicou Nica-

http://www.obrascatolicas.com



240 

nor com orgulho, sou poderoso na terra, que mando se 
tomem ;umas, e que se cumpram as ordens do rei. Ni
canor deu a batalha, em que pereceram trinta e cinco 
mil soldados do seu exercito, sendo elle vencido e acha
do entre os mortos. 

Liv. 11 dos Macchabeus, cap. xv. 

283. Castigo d'uns indios 

Em certo domingo, achando-se um padre missionario ' 
n'uma das ilhas Mariannas, passava pela borda do mar 
para ir visitar um enfermo, e vendo a lguns índ ios bapti
sados, que trabalhavam nos seus barcos, perguntou-lhes, 
se nà'.o havia mais nenhum dia na semana para se occu
parem n'aquelle trabalho, e que razão tinham para tl·ans
gredir assim o preceito divino, que manda sr. utificar o 
dia do Senhor, abstendo-se de toda a obra servil, e em
pregando-o em santos exercícios de piedade christã. O 
padre seguiu o seu caminho, mas algumas horas depois, 
voltando de casa do enfermo, passa pelo mesmo lugar, 
e acha reduzidos a cinzas os barcos, e os índios, que ti
nham sido tão pouco doceis ás suas observações, cober
tos de confusão, e dando signaes do mais vi v o arrepen
dimento de sua falta. 

Cal"las edificantes. 

284. Out?'O castigo exernplm· 

Um moleiro da parochia de S. J oão de Corcué, na 
Vendêa, que se havia entregue a todos os excessos da 
revolução, possuído do demonio da avareza, trabalha
va quasi sempre ao dom ingo, faz.endo com frequencia an
dar o moinho durante a missa conventual e os officios di
vinos. Um dia de festa muito solemne, em lugar d'ir á 
igreja, estava ainda trabalhando ao meio dia . Mas esta 
vez não tomou a tmball!ar. Sua mulher esperou-o longo 
tempo, e indo procurai-o ao anoitecer, encontrou-o mor
to, estendido por terra ferido por uma aspa do moinho. 
Quando de manhã sahira de casa, queixára-se de que 
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não havia vento, e com t udo acrescentou : «Vou pôr o 
moinho em estado de funccionar e de aproveitar a pri
meira aragem. » E sperou alli muitas horas, e vendo os 
paisanos, que se dirigiam á igr eja, occu ltou-se, pois sa
bia, que obrava mal. Depois que todos passaram, des
ceu; estava em pé olhando para as nuvens, quando de 
repente se levanta um vento impetuoso ; o moinho come
ça a andar, e as suas aspas vão ferir o moleiro; o vento 
cessou logo de soprar; mas o transgressor da lei expira
va a vinte passos de distancia . -Esta morte espalhou 
um grande t error· por aquelle paiz, e foi olharla como um 
castigo do céo. 

Cm·tas vendeanas, t. 111. 

285. P 1·ofanação do domingo 

Que vergonha, que os protestantes observem o do
mingo, e os judeus o sabbado, e no nosso paiz se profa
ne tão facilmente o dia do Senhor! Ha em Paris lojas, 
sobre cuja porta se lê : .Aqtti não se vende ao domingo; 
esta loja está f echada ao domingo. E sabeis quem são os 
habitantes d'aquellas casas, quem são os donos d'aquel
las lojas? São estrangeiro~ , são ordinariamente allemães, 
suissos, ou outros, que talvez pertençam ás seitas de Lu
thero ou de Calvino. Que vergonha, que os herejes nos 
dêem esta lição de decóro c respeito pdo dia, que Deus 
r eservou para sua gloria e para nossa santificação! 

Gun.r.oss . 

286. Zelo d'uma minha pela obsm·vancia das f estas 

Achando-se Maria Lecksinska, rainha de França, um 
domingo em F ontaineblenu, soube, que alguns oporarios 
trabalhavam em um ed ificio publico, ainda que tinham 
prohibiçào expressa do rei, intimada por um gentil-ho
mem da eamara. A princeza mandou chamar logo o em
presario, e perguntou-l he como !ie atrevia a desobedecer 
assim a Deus e ao rei . Aquelle desculpou-se, dizendo 

CATEO!Sl\10, 16 
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que, depois da prohibição do rei, os opemrios haviam 
t rabalhado occultamente, e por outro lado, t ratando-se 
d'uma obra publicn., t inha de tal sorte contado com o 
trabalho aos domingos, que se não o fizesse, perderia 
uma quantia convencionada, por não entregar a obra 
concluída no dia. designado. «Tome, lhe disse a rainha; 
eis-aqui a quant ia indicada ; porém feche o seu edificio, 
e ao diante g uarde-se de contmbir compromissos, que 
não possa cumprir sem violar a lei de Deus e as ordens 
do rei. » 

Vida de Maria L eelcsinska. 

CAPITULO IX 

QUARTO 1\!ANDA;\IEN'l'O DE JJEU!-; 

P. Que :pos prescreve o quarto mandamento? 
R. O quartp mandamento prescreve aos fi lhos, que 

amem seus paeh, os r espeitem, lhes obedeçam, e os soe
corram em suns necessidades. 

287. E spantoso castigo de dez filhos nwtts 

Dez filhos, distinctos por seu nnscimento, sete dos 
qunes eram do sexo masculino, viviam em Cesarea de 
Cappadocia, sua patl"ia, com sun. miti, que era v iuva. 
Succedeu um dia , que o fi lho mai~ velho c1 cheu de in
jurias a que lhe havia dndo o ~êl' , e at é chc~ ou a espan
cai-a . Os outros filhos, que estavam present.-s, em lugar 
de reprehende1· o irmão, consenti ram, que maltratasse 
vilmente a sua mãi. E sta, exasperada e COP IO que fóra 
de si, foi de manhã cedo ás fontes baptismae: , e alli ajoe
lhada roga a Deus, que envie um cas tigo tão horrível 
aos seus fi lhos, que sejam exemplo de terror para todo o 
mundo, e o percorram etTanteo e vagabundos longe de ~:~ua 
patria.- Terrivel successo! Deus ouve aquella mãi: e no 
mesmo instante os dez fi lhos são castigados pelo céo com 
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um horrível tremor de todôs os seus membros; de maneira 
que, envet·gonhando-se de appareeer em tão horrendo es
tado aos seus conterraneos, se separam, percorrendo cada 
um differentes paizes quasi por todo o ~mperio romano. 
«Dous d'elles, diz Santo Agostinho, vieram a Ilippona, 
onde eu estava; um chamava-se Paulo, e a outra Pala-· 
dia, irmã do primeiro. Chegaram a esta cidade uns quinze 
dias antes da Paschoa, e iam todos os dias á igreja, onde 
oravam diante do. altar de Santo Estevão, afim de que 
Deus se dignasse compadecer-se d'elles e restituir-lhes 
a saude primitiva. No dia de Paschoa, estando muito 
povo junto na igreja, em quanto Paulo fazia oração, ca
hiu de rep3nte por terra, e ficou como se estivesse dor
mindo, sem já tremer. Ficaram os circumstantes tanto 
mais espantados, que quando o mancebo se levantou, vi
ram, que o ~avia deixado inteiramente o tremor, e se 
achava são. A vista d'este milagre, todo povo se desfazia 
em louvores e acções de graças a Deus. O mancebo co
meu comnosco, prosegue Santo Agostinho, e referiu-nos 
exactamente a histeria, e como Deus o havia castigado 
a clle e a seus irmãos e irmãs, por terem faltado ao res
peito devido a sua mãi. Na terça-feira de Paschoa, conti
núa o santp doutor, mandei subi:· a um lugar elevado o 
irmão j á são, e a irmã ainda enferma, afim de que todos 
os vissem, em quanto se lia a memoria de tão triste aven
tura. Toda a gente via aterrada o irmão, que estava em 
pé sem experimentaL' j~í nenhum tremol'1 e a ÍL'mã que tre
mia ainda de todos os seus membros. I\Ias apenas foi orar 
ante o altar de Santo Estevão proto-martyr, cahiu re
pentinamente, como seu irmão, em uma especie de som
no, levantando-se logo, como elle, perfeitamente sã. Em 
toda a igreja não se ouviam senão vozes de alegria e de 
admiração, não cessando todos de louvar a Deus por 
tel-a restituído ao mesmo estado que seu irmão.» Santo 
Agostinho, por occasião d'este facto tão memoravel, fez 
uma instrucção pastoral ao povo. Aprendam os filhos , 
diz elle, por este exemplo a dar aos paes e ás mães a 
honra e o respeito, que lhes é devido; e temam os paes 
e as mães amaldiçoar os seus filhos, porque está escripto, 
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«que a benção do pai consolida a casa dos J1lhos, e a 
maldição da mãi a destroe até aos fundamentos ." A mãi, 
desesperacta, suicidou-se. 

Nova expl·icaçã.o do Catecismo. 

288. Piedade admi?·avel de t·res filhos pa1·a com sua mãi 

Não pódc elogiar-se bastante a admiravel piedade de 
tres filhos japonezes para com sua mài. Eram tt·es irmãos, 
que viviam na indigencia, trabalhando de dia e de noite 
para alimentar a sua pobre mãi ; mas como apesar do 
trabalho continuo, não ganhassem o sufficiente para acu
dir a tudo, tomaram uma estranha r esolução Havia o 
imperador dado uma lei no Japão, segundo a 1ual o que 
apanhasse um ladrão e o entregasse :i jnsti ç!~ , recebia em 
recompensa uma grande somma de dinheiro. Concorda
ram pois entre si, que um dos tres passasse po1· ladrão, e 
os outros o levassem preso ao magistrado, para rece
ber a somma promettida. Deitaram sortes sobre qual se
ria a victima da caridade filia l; cahiu a sorte sobre o 
mais novo, que se deixou prender e apresentar ao juiz, 
ante o qual confessou, que era ladrão. Foi immediatamente 
encarcerado, e os dous irmii.o:; receberam o dinheiro pro
mettido. Antes de partir, quizeram ainda vêr o ladrão, 
e despedir-se em segredo de seu irmão : abraçaram-o t er
namente, e derramaram muitas lagrimas ao ~cparar-se . 
O juiz que, por casualidade, se açhava em um lugar, 
d'onde via o que se estava passando, não podendo com
prehendtr como um criminoso mostrava tanta affeição 
aos que o haviam entregue :i justiça , fez snspender a 
execução, e mandon um seu subordinado seguit· os man
cebos e saber o lugar, onde se r ecolhiam. Chegados a 
casa, quando r eferiram á. mãi o qne se passava, esta , ao 
ouvir que seu filho estava preso, poz-se a c·horar e a 
dar lastimosos g ritos dizendo, que antes queria morrer 
de fome, que vi ver á custa da vida d'elle : dde, lhes 
disse ella, filhos demasiado caritativos, mas irmãos des
naturados, ide entregar o dinheiro, que recebestes, e 
restitui-me o meu filho, se ainda vive; se é morto, não 
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cuideis maif:> em alimentar-me, mas sim em preparar -me 
um esquife, poil:l não posso viver, e tando elle morto. » 
O beleguim que, por ordem do juiz, o~ l:leguil'a, ouvindo 
isto, foi logo tlar parte de tudo a seu amo . ü juiz manda 
comparecer o preso; interroga-o, ameaça-o, e obriga-o a 
dizer a verdade. Tendo-lhe o mancebo declarado t udo o 
juiz espantado foi dar conta d'isto ao imperador que, 
admirando uma acçào tão heroica, quiz v êr os tres irmãos. 
Logo que se acharam na sua presença, louvou a sua pie
dade, e assignou ao mais novo, que se tinha offerecido 
á morte, mil e quinhentos escudos de r enda, e quinhentos 
aos outros dous. 

É assim que a divina Providencia vela sempre sobre 
os homens, e que o amor dos fi lhos para com os paes é 
muitas vezes, até n'esta vida, recompensado com abun
dancia de graças e beu~ãos t emporaes. 

Ifistoria do Jopão, li v. x m. 

~89 . Acçi1o lte?·uica â'uma menina de dez annos 

Um creoulo de S. Domingos, cujo unico crime era 
ser rico, achou-se comprehendido em uma lista de pros
cripção. Vendo-o arrancado do seio de sua famí lia, sua 
filha, que t inha dez annos de idade, t eimou em seguir 
sen pai, resolvida a pa rt icipar em tudo de sua sor te. O 
pai é nma das primeiras victimas, q ne vão sacr ificar; já 
o arrastam ao lugar do supplit:io, com os olhos vendados 
e as mãos ligarias ; j á os :;atellites da morte apontam as 
armas homicidas ; mas ó surpreza! . . . Ó felicidade! .. . 
Uma menina, vendo-o, corre exclamando : «Meu pai , meu 
pai ! .. . >> Em vão a querem afastar; ameaçam-a, nada a 
intimida; arroja-se para seu pai, abraça estrei tamente o 
seu corpo com os seus bracinholl, e não espera senão o 
momento de perecer com elie. «O minha. filha, diz o pai, 
tremendo e den amando copiosas lagr imas, retira-te, r e
tira-te, cu t'o peço, t'o ordeno! . . . -Meu pai, deixai-me, 
r esponde ella : morreremos j untos ... » O commandante 
da execução (sem dúvida era tambem pai) , allega um 
pretexto especioso para subtrabir o cr eoulo ao supplicio; 
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levam-o de novo <\. prisão com sua fi lha. Em breve mu
daram de aspecto as co usas; ambos foram postos em li
berdade ; e depois o ditoso pai não ceiJsou de referir com 
a mais viva ternura a acção heroica de sua fi lhinha. 

CAnnoN, Da educação. 

290. Bello msgo de amo1· filial 

Sendo D eleglé transferido d'uma prisão de Lyão para 
Paris, sua filb nunca quiz abandonai-o. Pediu ao condu
ctor, que lhe permittisse ir no mesmo carro; mas não 
pôde conseguil-o. E como o amor filial não conhece obs
taculos, a inda que ella era d'uma debil constituição, 
fez o caminho a pé, seguindo por espaço dema is de cem 
leguas o carro, que levava seu pai. Quando cllegava ás 
povoações não se separava d'elle, senão para ÍJ' buscar e 
preparar-lhe os alimentos, e de noite menJit;ava uma 
manta com que se cobrisse nos differentes carceres, 
em que o encerravam. - Não cessou um ·momento de 
o acompanhar e de provet· a todas as suas necessida
des, até que chegou a Paris, e lhe prohibiram que cui
dasse mais d'elle. Acostumada porém a aplacar os al
gozes, não perdeu a esperança de os poder desarmar; e 
assim ao cabo de tres mezes de diligencias e rogos ob
teve a liberdade elo author de seus dias. 

lbidem. 

291 . Resolw_;ão heroica d' uma meni·n<6 

Catharina Lopolow, na idade de sete annos, seguiu 
sens paes condcmnados ao desterro na Siberia. No fim de 
dous annos, tomou a resolução d'ir só a S. P Jtersburgo 
para implorar a clem.;ncia do imperador da Russia. Em 
vão seus paes fizt am mil esforços para a di~suadir de 
um projecto tão difficil, e humanamente fallando, impos
sível de realisar em uma idade tão tenra. Mas por unica 
resposta, a estimavel menina dizia-lhes: «Nlto tenhaes 
cuidado ; Deus me ajudará.» Depois da. mais terna des-
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pedida, Catharina pôz-se a caminho, sem outros recur
sos que as esmolas, que as almas caritativas lhe podiam 
dar. Viajando sempre a pé, mal vestida, mal alimentada, 
uma menina de nove annos percorreu um espaço immenso 
de oitocentas lcguas, atravessando montes e desertos. 
Tendo chegado felizmente a S. P etersbur·go, esta boa ti
lha, animaria e amparada pelo sentimento sagrado da pie
dade filial, foi pedir agasalho em casa d'mna senhora, 
que lhe haviam indicado como o anjo tutelat· dos infelizes. 
Esta senhora acolheu fav oravelmente a menina tão digna 
de louvor, e sabendo o motivo da sua viagem, fez todo 
o possível para que a sua pretenção tivesse bom resul
tado. Depois de muitas investigações, achou-se com effeito, 
que Lopolow fôra injustamente condemnado ao desterro, 
e o imperador Alexandre, informado de quanto se havia 
passado, concedeu a graça, que lhe pediam, e além d'isto 
mandou dar uma grande recompensa á. joven e virtuosa 
Catharina. 

Ibidem. 

292. Uns bw·baros jilhos e um desventtwado pài 

Um cura, visitando um dia a sua parochia, encontrou 
n'uma casa um velho sentado ao pé do lume. Chorava; 
a triateza transluzia-lhe no rosto. «Que tem? lhe diz o 
cura; houve alguma desgraça na sua família? porque 
chora?- Ah ! senhor cura, respondeu o velho ; sou o mais 
desgraçado dos homens; sou pai de cinco filhos, que edu
quei com muito custo. Estas mãos, que vê, não tem tra
balhado senão para os alimentar. Quando elles tomaram 
estado, desfiz-me do pouco que possuía, para os ajudar. 
Agora que nada possuo, e que estou incapaz de ganhar 
o meu sustento, fui forçado a viver com elles, mas como 
habito successivamente com cada um, tudo são disputas 
terríveis entre elle:'! . Nenhum me quer em casa. Todos 
os dias me lançam em rosto o pão, que cômo; se 
quero dizer uma palavra, fecham-me a bocca, e até os 
meus netos zombam dos achaques da minha velhice; a 
cada instante desejo a mim mesmo a morte. Comtudo, 
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senhor cura, guarde-se; de lhos (iizer nada dJ que lhe 
confio, pois a minha situação seria muito ma1s triste.» 
Ninguem ha, que não se sinta justamente ind ig nado de 
tanta ingra tidão : só fi lhos barbaros e impios podem com
metter tão horr íveis excessos i mas aprendam os paes a 
não se desfazer facilmente dos poucos bens, que possuem, 
em quanto vivem. 

O dogma e a moral. 

293. Faze.~ mal, espera otd1'o tal 

Um filho havia maltratado seu pai a ponto de o lan
çar por terra e o ana:;tat· pelos cabellosi mas lendo che
gado tarnbem a ... et· pai, o filho , que o Senhot· lhe deu em 
sua c.:olo r~~ , porto u-se com clle do me~:~ mo modo e no mesmo 
lugar, onde commettera o c.:rime. Recordando-se do seu 
mau proc.:ediruento passado, o pai disse ao filho perver-,;o : 
<~ Detem -te ; eu não ar rastei meu pai senão at6 aqui. » 

- U m homem, que vivia em certa abastança, e não 
tinha senão um fi lho, foi tão cruel, que mandou seu ve
lho e enfermo pai para o hospita l. Poucos dias depois, sa
b endo que seu pai soffria muito frio, cnviou-lht: duas 
mantas usadas e rotas, encarregando seu filho de lh'as 
levar . O mancebo não entregou senão uma, e 1~uardou a 
outra. T endo-o notaJo seu pai, perg untou-lhu, porque 
não tinha ent1·egue as duas mantas i e o filho r-:spondeu
lhe : «Reservei uma para quando meu pai fh · pam o 
hospital.» 

l~idem. 

20-! . Pidr.t le rl'wnu mãi e de st:us dous filhos 

Uma pobre viuva, privada do uso de seus membros, 
ex perimentava desrle muito tempo um vivo pczar de não 
poder assistir ao offieio di vi no, dever que antes cumpria 
com toda a pontua lidade, e que lhe era então mais que 
nunca necessario, para conservar o seu animo e a sua 
piedade. Cada domingo repetia tristemente a seus dous 

http://www.obrascatolicas.com



249 

filhos: «Quão ditosa eu seria, se ouvisse a santa missa ! 
Mas não posso ir á povoação por causa das minhas en
fermidades e extensão do caminho.» E ainda que dizendo 
istú, a pobre mãi derramava lagrimas e suspirava pro
fundamente, comtudo tranquillitiava-se, beijando a cruz 
do rosario, que resava com grande devoção e r esignação. 
Os seus filhos, que partici pavam da mesma piedade, acha
ram o meio de satisfazer o seu desejo. Efféctivamente, 
ataram dous fortes paus á cadeira de braços de sua mãi; 
transportaram-a á igreja no meio da tnrba enternecida, 
que espargia flô res eLU quanto passavam . O veneravel cura, 
assim que soube tao edificante procedim ento, subiu ao 
pulpito, e tomou por thema as palavras do Deuterono
mio: «Honrai a vosso pai e a vossa mãi, segundo o Se
nhor vosso Deus vol-o manda. » O .;eu discurso foi cheio 
de unção, e produziu grande effeito no auditorio, sobre
tudo quando comparou as flôres lançac!as na passagem 
d'esta interessante familia com as bençàos, que Deus de
via brevemente derramar sobre ella. 

ScmnTIL 

:2\.!5. Um goue1·1wtlo1· tuTco e um man jilho 

E ncostado hontcm ájanella -escrevia o padt·e Geramb 
do monte CarnH:lo, onde en tão se achava- considerava 
esse montão de ruí nas, sobt·e as quae;:; a lua derramava 
uma debil claridade. Parecia-me vêr a sombra do pachá 
Djezzar, gottejando ainda sangue, e sentada sobre cada
veres . Os mon stros, cuj <t reeordação nos transruittiu a 
antiguidade, não eram mais odiosos e ferozes que este ty
ranno, de quem se referem cousas espantosas. Comtudo 
citam-se tarr;bem d'elle rasgos, que provam, que não ha
via abjut·ado inteiramente os sentimentos da humanidade. 
Foi clemente para com elle Solimão, que o tinha cruel
mente offendido, e mostrou-se uma vez justo para com 
um pai de familia. A rela\:ão d'este successo não deixa 
de ser curiosa; eis o facto tal qual m'o referiram . - Que
ria casar-se um christão, a quem Djczzar manifestava 
certo interesse. Habitava uma casa, cujo melhor quarto 
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se achava no segundo andar, e então occupadc por seu 
velho e enfermo pai, para comprazer com a noiva, pede 
a seu pai que lhe ceda o quarto por algumas semanas, 
promettendo restituir-lh'o, depois de ser casado. Consen- . 
tiu o pai n 'isso, e desceu para o out1·o andar, que não 
era nem sadio, nem agmdaveL Acabado o mez, o pai 
exige o seu quarto ; o filho roga-lhe, que Ih' o deixe ainda. 
Annue o pai ; mas quando torna a exigil-o no termo con
vencionado, o fi lho não só r ecusa ceder-lh 'o, mas tambem 
maltrata seu pai . Todo o bairro estava indignado contra 
este procedimento; e assim Djezzar, tendo conhecimento 
do facto por seu espião, chama o filho, e receb•.:-o diante 
do divan reunido. aDe que religião és?» diss:} o pachá 
irado. O mau filho, espantado, nada responde. Reiterando 
o pachá a pergunta, o mancebo disse, que era christão. 
I!Pois bem; faze o signal dos cbristãos.» O mancebo fez 
o signal da cruz. «lUas pronuncia as palavra:;», acres
centou Djezzar . Então o mancebo disse : «Em nome do 
pai e do fi lho . •. » levando a mão desde a testa ao peito, 
como se cost uma. «Üh ! exclamou Djezzar com uma voz 
terrível; o pai está na testa e o filho no peito; o pai pois 
está acima e o filho abaixo. Vai-te, desgraçado, para tua 
casa, e se dentt·o de quiuze minutos não estiveres n'ella 
do mesmo modo que antes, a tua cabeça rolan~ em breve 
pela terra .» Nilo necessitamos de acrescenta, que o 
Jllancebo foi pedir perdão a seu pai, e pôr em ordem tudo. 
Sabia de sobejo que as ameaças de Djezzar não eram vãs. 

Viagem á term santa. 

296. P~·ocedirnento d'mn bom pai pa1·a com 
um jilho desnaturado 

Um pai christão havia dil igenciado dar uma boa edu
cação a seu filho, mas a má índole e as paixõc•s crimino
sas de seu desnaturado filho tinham inutilisad > todos os 
seus cuidados . Soube um dia, qne o malvado longe de o 
honrar como devia, concebera o honivel projecto de lhe 
dar a morte, para gozar mais cedo de sua herança, e vi
ver em liberdade. Penetrado de dôr e fazendo um ul-
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timo esforço para enternecer o coração do barbaro filho, 
o pai roga-lhe um dia que o acompanhe a passeio. Tendo 
o filho consentido n'isso, talvez com intenção de execu
tar o seu abominavel designio, o pai conduziu-o insensi
velmente a um lugar solitario, e alli no interior d'um 
bosque, detendo-o de repente, diz-lhe : Meu filho, sei de 
ce1·to, que tomaste a resolução de me assassinw·. Apesa1· 
dos motivos, que tenho pw·a queixar-me de ti, tu és meu 
filho, e amo-te ainda. Qttiz dar-te uma ultima p1·ova do 
meu amo1·; conduzi-te a este bosque, onde nos achamos sem 
testemunhas, e não se pode1·á ter conhecimento do teu c?-i
me. E tirando um punhal que trazia rlebaixo do vestido, 
acrescentou: Ahi tens o ptmhal; satisfaze a tua paixão; 
executa o teu culpauel projecto; mata-me, já que assim o 
1·esolueste. Ao menos mon·ewlo aql'i, te subtrahi1·ei ás mãos 
da justiça humana. Será esta a ultima p1·oua do mw amo>' 
pcwa comtigo, e na minha ext1·ema dór te1·ei ao menos a 
consolação de te conservar a vida, tirando-me tu a minha. 
O filho commoviuo não podia conter os suspiros. Lan
ça-se aos pés de seu pai, derramando lagrimas ; pede-lhe 
mil vezes perdão de seu crime, proteiltando diante de 
Deus, q·ue observará outra conducta para com o melhor 
e mais carinhoso pai. Cumpriu a sua palavra, e desde 
aquelle momento deu a seu bom pai tanta alegria .e con
solaç:io, quanto p~zar e amargura lhe havia causado an
tes. 

Diccioncu·io de anecdotas. 

2()7. Ardil d'umct )ilha pa?·a conue1·te1' suct mãi 

Deixemos o cura., a quem succedeu o facto, referir
nos esta admiravel conversão. No invemo de 182±, man
dou-me chamar uma joven enferma atacada de escrofu
las. Vivia em casa de sua mãi, mulher de uns cincoenta 
annos, e viuva desde muito tempo. T endo eu sabido, que 
ella não frequentava os sacramentos, fallei-lhe d'isto re
petidas vezes, mas sempre inutilmente; tanto que para 
ovtar a minha visita, fechava-se no seu quarto, quando 
eu entrava em casa. Entretanto a enferma ia-se apro-
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ximando do seu termo, mas não parecia in Jnieta.r-se 
com isso . Fallava com t anto tiOcego e tão a mindo da 
morte, que se diria qne nenhum temor nem pezar lhe 
causava. Um dia, depois de a ter confessado, quando me 
de8pedia d 'cl la, pediu-me, que chamasse sua mãi, sem 
qne eu me retimsse i entra esta, e adm im-se de vêr sua 
filho chorando, contra o sen costume, pois ordina riamente 
estava alegre, não obt~tante os seus padecimentos. «Por
que choras, minha filha? lhe disse ella. Perdes o animo 
depois de haver t ido tan ta. pacicncia até aqUI? -Não, 
minha mâi, não . .. ; mas é que hoje devo despedir-me 
de si pela ultima vez . Ah ! quão doloroso 6 isto! -E 
porque? Não estás acaso resignada!- Ai! pc rque? . . . 
porque me despeço de si para sempre.- Isso n i o, minha 
filha.- Pel'flão, minha mãi i a nossa despedi la hoje é 
eterna . Minha mài e eu não seguimos o mesmo caminho. 
R ecebendo os sacramen tos, acho-me no caminho que nos 
indica a nossa santa religião, e espero a felici Jade, que 
ella p1·omette aos bons i mas a minha mãi, afastando-se 
dos sacramentos, não póde pretender o mesmo . Não che
garemos poig ambas ao mesmo termo.» A fil hA pronun
ciou estas palavras com granrle emoção . No entanto tes
temunha d 'uma Rcena, que eu não esperava, nem me 
era possível prever , custava-me a voltar da minha sur
preza. O rosto da m1ti mudo11 de côr , e~tava todo agi
tado. Então a filha moribunda, reunindo torJ:,s :?.S suas 
fo•·ças, e levantando-se sobre os seus cotovêlos, exclamou : 
aÓ meu D eus ! não tornarei mais a vêr minh ~ mãi . •. 
Tudo está acabado. Adeus, minha mãi, adeus '1ara sem
pre ! Sim, s im, para sempre ! . . . D A estas r alavras a 
mãi cabe desmaiarla. Alguns mi nutos depois reaniman
do-se um pouco, levanta-se, e diz : «Consola- te, minha 
filha : n ão estaremos separadas i tenho sido tu~ mãi, és 
hoj e a minha i irei confessar-me, e d 'ora em diante serei 
catholica em obras como era em sentimen to •. Senhor 
cura, a01·escentou ella, quer ser meu confessor ? desejo 
dar esta consolação a minha filha antes que morra : veja 
ella ao menos que comecei . .. » Designei-lhe uma hora 
da tarde para a ouvir. de confissão. F oi fiel á promessa, 
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e não parece, que queira do~mentir-se . E sta feliz mu
dança encheu de a leg ria sua fi lha, que morreu alguns 
dias depois, pensant.lo na felicit.lade dos santos. 

E xtracto d'ltma carta do cw·a de . . . 

298. O capitão Guillte1·me 

Vivia, em uma a ldêa de F rança, perto de L anesk , 
um pobre velho occupado em apedra r a r ua, quando eis 
que se lhe a presenta um cavalleiro mui bom vest ido, 
vindo de Glasgow, quo, apeando-se do cavallo, o saúda 
r espeitosamente, toma o ca martello, e dan do com elle al
gumas panca.das no solo, diz ao velho, que es tava admi
rado : aE~te trabalho parece-me pesadíssimo para a sua 
idade; não tem filhos que possam trabalhar e a ll iviar a 
sua velhice?- Sim, senhor, r esponde o velho; tenho tres 
filhos, que me davam as maiores esperanças ; mas não 
se acham agora em estado de all iviar seu pai . - Onde 
habi tam?- O mais velho chegou ao grau do capitão uas 
Indias orientaes ; o ~egunrlo fez-se soldado, es pera ndo 
subir como seu irmão . - E o terceiro em que veio a 
parat· ? - A h ! ticou por m~;~u fiador ; encarregou-se de 
pagar as minhas dividas e n ão t endo podido fnzel-o, 
a cha-se na priaão. » O viajante, ou vindo isto, afastou-se; 
pára a alguns passos de distancia com as mãos na cara ; 
e depois vol t;mdo pa ra j unto do v elho diz- lh~;~ : « E o 
mais velho, esse filho desnaturado, esse capitão, 11a da lhe 
mandou para o tira1· d<t misoria?- A h l não lhe chame 
desnaturado; meu tilho é v irtuoso; r espeita o ama seu 
pai . Enviou-me fundos, e mais do que eu pret:isa va; mas 
tive a desgraça de os pet·de r, afiança ndo um homem hon
rado, o meu hospede, que desgraçada mente c:~ousou a mi
nha ruina , pois não se achantlo em estado de pagar, le
varam- me tudo, e nada me rl!sta. » N'esse momento, um 
mancebo iot rotluz a cabeça por entre as f!r ades rla prisão, 
que estava alli contígua e começa a g ritar : «i\I eu pai! 
é o meu ir mão G uilher:no ; vivo a inda ; é o v iajante que 
lhe falia. - Sim, meu pai, sou eu » ; r espondeu o v iaja nte, 
lançando-se nos braços do velho que, louco de contenta-
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mento, estava fóra de si . Uma mulher idosa sahe tambem 
d'uma humilde casa, gritando: aOnde estás, onde es
t ás, meu querido Guilherme? Vem, e abraça tua mãi . . . » 
O capitão, apenas a viu, deixa o pai, e corre a lançar-se 
ao pescoço da boa velha. Estavam contemplando esta 
acena ela janella d'uma hospedaria dous viajantes, vin
dos de Glasgow, que descem precipitadamente, e dirigin
do-se ao recem-chegado, lhe dizem: a Capitão, pedimos
lhe o favor de vir comnosco i teríamos de boamente an
dado cem leguas, para presencear este terno reconheci
mento. Hoje o capitão e os seus hão-de jantar comnosco 
na hospedaria.» O capitão, sensível a este con ,i te, acei
tou-o, mas dizendo, que não comeria nem beberia sem 
que o seu irmão mais novo tivesse r ecobrado a ltberdade; 
e no mesmo instante vai, entrega a quantia pur que es
tava preso, e tira-o da cadêa. Então toda a família passa 
á hospedaria onde Guilherme se achava no meio de muita 
gente, que o cobria de carícias, que elle retribuía com a 
mesma cordialidade; e logo que se retirou a multidão, 
referiu as suas aventmas do modo seguinte : a: Senhores, 
reconheço quanto devo á di vi na Providencia. Meu tio en
sinou-me o officio de tecelão i mas correspondendo mal 
ás suas bondades, e por espírito de pl'eguiça e do dissi
pação, alistei-me no exercito das Companhias das Indias, 
tendo então, quando muito, dezoito annos. O meu zelo 
pelo serviço inspirou a rnyl01·d Clébe interesse por mim; 
e graças á aff~ição , que me tomou, de grau em grau subi 
a capitão, e fui encarregado da caixa do regimento. 
Tendo chegado á força d'economias e pot· me os honro
sos, fav01 ecido do commercio, a adquirir um capittll d.e 
vinte mil libras esterlinas, deixei a profissão militat·. E 
verdade, que fiz tres remessas de dinheiro a meu pai, 
mas elle não recebeu senão a primeinl. de d·tzentns li
bras, pois a segunda cahiu nas mãos d'um hcmem, que 
falliu, e confiei a tercoira a um gentil-homem escocez, 
que morreu durante o trajecto . Possuo o seu 1 ecibo, e os 
seus herdeiros me r esponderão por elle . ~> Depois do jan
tar, o capitão entregou a seu pai cento e cincoenta libras 
esterlinas para fazer face ás necessidades mais urgentes; 

http://www.obrascatolicas.com



255 

e assignou a seus paes outras oitenta de renda annual, re
versíveis para seus irmãos ; prornetteu remir o que era sol
dado, e associar o mais novo a uma manufactura, que se 
propunha estabelecer para dar occupação a. pessoas in
dustriosas. Dvtou com duzentas libras sua il·mã, que es
tava casada com um homem pouco rico, e uepois de ter 
distribuid? out ras cincoenta pelos pobres, deu uma bella 
festa aos habitantes do lugar . 

JJiccio11an'o de educa~"io . 

P . Não impõe o quarto mandamento alguns deveres 
aos paes de familia? 

R. Sim; segundo o quarto mandamento, os paes es
tão obrigados a alimentar seus filhos, a instruil-os, cor
r igil-os, e a dar-lhes bom exemplo. 

299 Consequencias ten·iveis d'uma má educação 

1\fairan, socio da academia das sciencias, refere, que 
conheceu em Beziers, um pretendido espíri to for te que, 
querendo reduzir lndo ás leis da natureza, educava tres 
filhos, que tinha, segundo as maximas phi losophicas , ins
pirando- lhes desprezo pot· todo o sentimento religioso, e 
ensinando-os a dirigir-se pelas luzes d'uma razão pura 
e livr e das que elle cb.tmava prevenções. Não obstante 
isto, como sem o advertir, corrigia os preceitos com os 
seus exemplos, por ser melhor o seu coração do que o 
seu espír ito, pasllou-se algum tempo sem que se notasse 
a immoruli,Jade, com que tinha envenenado a educação de 
seus filhos. :Mas emfim chegou para elles a idade das pai
xões, q110 foi a da independencia. O pai apressou-se em 
emanei pai-os ; quizemm casar-se todos tres, segundo o 
seu eapl'icho, e nada havia mais natu1'al ; pois assim, di
ziam cllee, obram os anirnaes, assim se casam os selva
gens ; e o pai nada tinha . que responder. Depois de casa
dos, estes ímpios pediram-lhe exacta e rigorosa conta da. 
herança de sua mãi. As leis escriptas no coraçilo do homem 

http://www.obrascatolicas.com



256 

impõem ao filho o dever de dar a seu pai ao menos com 
que viver decentemente. Mas elles j ulgaram fazer muito, 
deixando-lhe alguma co usa para não morrer .. . Em vão 
lhes quiz recordar o beneficio da vida, o temo cuidado, 
que d'elles tinha tido na infancia, e tantas out1·as provas 
de amor; seus desnatumdos fi lhos respondiam-lhe, que 
não havia feito por elles mais do que fazem por seus fi
lhos as feras nos bosques ... - Eis ao que conduz o es
quecim ento dos princípios religiosos! ... l\Ias os effeitos 
d'esta educação pbilosophica foram muito mais longe. Ern 
quanto o velho pai definhava na misCJ·ia e no n.bandono, 
seu filho mais idoso en tregava-se ás mais vC"rgonhosas 
des01·dens, e vendo-se arruinado, fez-se sal tea lo r de es
trada, e foi morrer em um cadafalso. A filha, l>b ilosopha 
como seu irmão, tendo-se casado com um homem, de quem 
se aborreceu logo, recordando-se do principio phi losophico, 
que é inconsiderado todo o vinculo perpetuo, e que o di
reito de liberdade é natura l e imprescriptivel, usou tanto 
d'ella, que foi preciso oppôr-lhe as grades d'uma prisão; 
mas evadindo-se d'alli, foi para Paris, onde em breve 
entrou no triste e vergonhoso asy lo da dô1· e dos peza
res . .. em Bicetre. - O segundo dos filhos, em virtude 
da igualdade natural, havia tomado na povoação uma 
mulher desabusada como elle, a tal ponto que, philoso
pha completa e excessivamente liv1·e nos seus g Jstos, sub
mergiu o marido na amargura ... E levando )101' direito 
de conveniencia e communhão o que havia m3 is rico em 
casa, foi ao porto de Marselha juntar-se com o marinheiro, 
que ella preferiu a seu marido philosopho. 1\hs por fim 
em que veio a parar o pai? ao vê1· as ruínas de sua fa
mília deshonrada, consumido de miseria, de vergonha e 
de r emorsos, enlouqueceu . No delírio parece, < ue se que
ria espedaçar : cruel para comsigo depois de te t· lacerado 
o seu seio, o seu peito e o seu rosto, estendia-1 os a mão, 
diz o citado author, olhando-n os d'um modo, q te causava 
compaixão. Tinha momento~ lucirlos, e então diúa: « ~leus 
filhos ! como se fizeram l Ah! fui eu, que os perdi; sim, 
fui eu. _ . 1\las por isso estou castigado . . . Desgraçado 
pai, enganei-os! Ah! seu pai era bom, mas deitou-os a 
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perder ! Vêde como me despoj aram ! Reduziram-me á roi
seria ! Ah! dizei-lhes, que lhes perdôo . . . mas perdoar
me-ha D eus, que eu desprezei tan to, e de quem nunca fal
lei a meus filhos? A i! onde estão? onde estão? .•. No 
abysmo . •. Fui eu, que lh'o abl"i!. • . Sim; abri-o com 
as minhas mãos. Tende compaixão de mim; conheço que 
a minha desgt·açada cabeça está perdida. Mas não ; não é 
agora, que estou louco! Ah! estava-o muito mais, quando 
me julga v a sabio, e me chamavam um philosopho. I) 

:.'11EaAULT1 Apologistas involw1ta1·ios. 

300. A filha victima da in·eligião de set~ pai 

Um corypheu da philosophia moderna da v a em sua casa 
lições publicas de atl.teismo, e seus filhos cresciam alli 
entre maximas e systcmas ímpios. A mais nova das fi
lhas, attenta ás lições patcruaes g ra>ava no espírito as 
doutrinas, que ouvia r epeti r cada dia . E ainda que por 
sua tenra idade parecia incapaz de toda a impressão fu
nesta, comtudo um dia, depois d'um sennão, que aca
bava de prégar na escóla philosophica sobre o suicídio, 
retirou-se ao seu quarto, e fóra de si disse a uma de suas 
criadas : ~Acabo de nascer, e detesto j á. a vida ; e nada 
ha tão proprio cl'um animo valoroso e sabio como cortar 
o fio Ja viua, quando esta faz o uosao tormento. Ah! mi
nha querida amiga, se tivesses ouvido o quo disse meu pai ! 
E é tão applaudido de todos os que o ouvem! A mim 
fez-me tal impt·essão, que se n'este momento encontrasse 
uma pistola, a tomaria de boamente para me matar . .o A 
confidente ficou attonita. ,,Parece que tens medo! conti
nuou a j oven philo3opha. Ah! se tu soubesses o que eu 
sei, matar-te ·hias tambem.- Isso não, senhora; eu não 
tenho bastante espírito. » Em breve os paes souberam o 
assumpto de semelhante couvel'ilaç:io . A mãi horroriwu-se ; 
mas o pai ficou maravilhado, e quiz vêr até onde che
gava a força do espírito de sua fi lha. Que faz o impru
dente? Põe uma pi stola sobre uma mesa em um lugar 
da casa, aoudo ia a filha ; mas comprehende-se, que a arma 
estava sem pol vora ueru bala. Quando a filha viu a pis-
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tola, tomou-a, apontou-a á sua testa, soltou o rratilho, e 
cahiu desmaiada nos braços das criadas, que tinham or
dem de seguir os seus passos. E stava possuída d'um 
movimento convulsivo, e tão impressionada da sua ac
ção que, cahindo, repetia sem cessar: «E stou morta! es
tou morta !11 Em vão quizeram desenganai-a i a imagem 
da morte ficou de tal modo gmvada na sua alma, que o 
phrenesi se apoderou d 'ella, e no dia seguinte expirou nos 
braços de seu pai. Infeliz! Que alegria teria tido vendo 
sua filha crescer em idade e em virtude na sua compa
nhia, se em lugar de lhe ter enchido o espírito de maxi
mas impias, a houvesse instruido nas verdades da reli
gião! 

CnlLLOX, .llfemorias philos1 phicas. 

301. O que p6de uma boa educação chr.stã 

Um cruel perseguidor dos christãos, Dunan, rei dos 
arabes, havia preso e condemnado uma mulhe1· a morrer 
queimada. Tinha esta um menino de cinco annos, o qual, 
não achando sua mãi, procurava-a por toda a parte gri
tando: aMãi, mài! onde está minha mãi?ll Chega á pre
sença do rei, e pergunta-lhe: «Onde está minha mãi? 
Não me tens a mim? respondeu o rei i para f(Ue queres 
tua mãi?- Quero minha mãi para que me leve ao mar
tyrio.- Sabes tu o que ê o martyrio? replicou o rei. 
Sim, sei, disse o menino : é morrer por Christo, para vi
ver eternamente.» O rei pasmado d'ouvir um menino 
de cinco annos fallar assim, perguntou-lhe: «Quem é 
Christo?- Vem á ig reja, respondeu o menino, e eu t'o 
ensinarei. » N'esse momento o menino vê su:> mãi, que 
estava já atada ao poste, e que iam pegar o fogo á le~ 
nha. Redobra os clamores e esforços para ir morrer com 
sua mãi, e não podendo soltar-se do rei, que o tinha agar
rado, começa a mordel-o, até que com a dôr o rei o sol.ta, 
e o menino deita a correr, sem que ninguem possa de
tel-o. Já. ardia a. fogueira, quando elle entra por meio 
das chammas, e abraça sua mãi, alcançando ambos a 
palma do martyrio. 

i'lfETAPliRASTO. 
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302. Um filho pe'l·ve'J'tiào pelo ereemplo ·de. ~eu pai 

Uma senhora virtuosa tinha um filho, que instruiu e 
.eduQou com o maior · cQ.idado. Deus abençoou tanto os 
seus esforços, que em breve a piedade do filho igualou a 
piedade da mãi. Chegado o dia da primeira communhão, 
aproxima-se do altar com o recolhimento d'um anjo. 
Brilhava em seu rosto a alegria do céo, salt~vam-lhe dos 
olhos lagrimas de prazer. Desde aquelle -dia o seu fer
vor fez ainda mais rapidos progressos; mas na idade. de 
dezesete annos começou a relaxar-se, e a deixar quasi 
inteiramente a frequencia ·dos sacramentos. Sua piedosa 
mãi, notando-o, assustou-se, e tratou de indagar a causa; 
mas todas as suas investigações f<;n~am inuteis, _pois não 
frequentava más companhias, nem lia livros perigosos ••• 
Penetrada de dôr, entra um dia no quarto do filho, e dando 
livre curso ás suas lagrimas, roga-lhe, . que lhe descubra 
a causo. da mudança do 1;1~u procedimento. «}las, mi
nha mãi, respondeu o mancebo admirado, assusta-se sem 
motivo; eu sou sempre o mesmo; continúo amando-a com 
a mesma ternura.- Meu filho, replicou ella, suspirando; 
tu finges que não me entendes : eu não me queixo do teq 
amor para commigo. • • Mas não póde Deus queixar-se 
de ti? Ah! dize-me, porque mudaste para ~om elle?
Mas, minha mãi ••• -Meu filho, tu não me pódes enga
nar a este respeito ; nlo deves enganar-te a ti mesmo; 
peço-te por favor, pelo amor que te tenho, que me des
cubras o teu coração.» O mancebo abaixou a cabeça, ·e 
guardou silencio; a mãi redobrou as suas 1agrimas e 
súpplicas: emfim o filho enterneceu-se. a Já que o exige, 
lhe disse elle, nada lhe occultarei. ;. confesso-lhe que, ins
truido pelas dôccs li.ç9es e sobretudo pelos exe~plos, que 
me dava, amava d'antes a religião, praticava os seus de
veres com gos~ e prazer, e achava n'isso a minha reli
cidade. Fui feliz principalmente na minha communhilo, e 
nas que a seguiram immediatamente; mas depois ••• re
flecti. • • Minha. mãi, amo-a muito, amo-a de todo o 
meu coração; mas não é já. o meu modêlo ••• ; quero imi-
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tar meu pai. .. ; vejo, que todos o r espeitam, o amam e 
procuram ... ; quizera assemelhar-me a elle . . . ; vejo, que 
meu pai não pralíca a religião, como minha mãi . .. , tal
vez não tivesse para commigo as mesmas attenções, se 
eu não seguisse o seu exemplo .. . ; por outro lado, meu 
pai é instruido, é incapaz de obrar contra a sua con
sciencia ; por isso, sem assushr minha mãi, eu qui zera. 
fazer-me pouco a pouco semelhante a meu pai. -Ah! 
meu fi lho! . . . exc.lamou a mai; que r evelação !... eu 
nada te direi ; mas rogo-te, que permaneças no teu quar
to ..• » Sabe depois d' estas palavras, e vai ao quarto de 
seu marido, a quem espanta com os seus grito-> de dôr. 
E ste procura tranquillisal-a, e indagar a causf de suas 
lagrimas. E lia não póde dizer senão : Ai! ai! meu 
amigo . . . , t eu filho I . . . » e cabe desmaiada nos seus bra
ços. Prodigalisam-lhe os soceorros ; toma um pouco de 
alento, e refere, chorando, a scena, que acaba de rasgar 
o seu coração . . . A esta relação inesperada, o marido 
fica immovel de assombro .•. , e derramando lagrimas 
em abundancia, exclama : «Ó minha esposa ! onde está 
meu filho?- Deixei-o no quarto. - Vem, segue-me.» 
Vão juntos ao quarto do mancebo, a quem o pai diz so
luçando: «A h! meu fi lho ! é duro a um pai accusar-se 
diante de seu filho ! Sim, sou culpado, meu amigo; t ua 
mãi referiu-me tudo; mas não aceuses a minha fé, pois 
tem-se conservado pura e inteim no meu coração. Um 
maldito respeito humano me t em impedido de éOnformar 
o meu procedimento com a minha cmnça . A h! nunca te
ria pensado, que o meu exemplo te seria tãc· funesto. 
Mas, meu filho, a lição é demasiado forte. Fazas-me vcrl
tat· ao caminho da religião; acabas ele me illuminar e de 
me restituir o valor . . . ; vem ; eu te far ei volt~ r tam b em 
á piedade . . . ; abraça-me e perdôa . .. Quem é o t eu con
fessor? Pois quuo, que seja ig ualmente o mc·u; vamoa 
fazer juntos, tu a confissão da tua fraqueza, e eu a con
fissão do meu cr ime. » Foram ambos ao tribu•1al da pe
nitencia, e a piedade da família não se desmentiu j á mais 
no futuro. - Paes e mães, comprehendei quão grande 
crime é o r espeito humano, e quão t erríveis são as con-
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sequencias do mau exemplo, que daes aos filhos, não pra
t icando vós ::1. religião. 

P. Gmro::-~, Sermii.o. 

Modo de corrigir os filhos 

303. É zJe1·igoso ?'efn'eltende1' os filhos com demasiada 
se~;m·idade 

Um cavalleiro retirou-se para uma província, afim de 
se occupar alli sem distracção da educação d'um fi lho 
unico, a quem muito amava. Eate fi lho annunciava um 
talento extraordinario; tinha. grande aptidão para. as 
sciencias, uma. alma generosa e sensível, e um caracter 
cheio de energia; porém notava-se n'elle grande perti
nacia., pois era extremamente teimo:~o . Um dia o foi 
tanto, que seu pai entendeu, que devia empregar meios 
violentos P\lra o corrigir; ameaça-o; o rapaz, de idade 
de dez annos, r esiste. O pai manda vir dous m·iados ar
mados com varas; nada se obtem; manda agarrar o ra
paz, que chomva. e gritava, e que o a~outem; obedecem 
os criados; mas uut·ante a execução, o menino empalli
dece, cessa de gritar; estancam-se-lhe as lagrimas; aos 
gritos de cólera succcde de repente um profundo silen
cio, uma espantosa immobilidade. Admirados, interro
gam-o; mas não obtem nenhuma resposta; a sua physio
nomia demudada não offerece senão a expressão d':.tm 
sobresalto repentino e o signal da estupidez ; com e/feito, 
acabava de perder as faculdades mentacs, e nunca as re
cobrou : enlouqueceu. 

CAnHON, Da educação. 

O mesmo castigo dado, sem este barbaro apparato, 
por uma mãi, a quem conheci, longe de produzir estes 
tristes effeitos, trouxe aos meus pés inteiramente conver
tido um mancebo de dezeseis annos de idade, que tinha 
grande necessidade de conversão . E por certo ficou muito 
agradecido e contente de sua mãi. Nem tudo seja rigor, 
nem tudo condescendencia.- J. M. 
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P. Prescreve-nos mais alguma cous~ o qual'l o man
damento? 

R. Sim; o quarto mandamento obriga· nos tambem a 
honrar todos os nossos superiores espirituaes e temporaes, 
e a obedecer-lhes nas cousas que não são contrarias ao 
que DeLtS nos manda. 

Fidelidade d'um criado 

304. Quanto Deus a p1·emeia n'esta vida 

Um antigo cavalleiro de S . Luiz, r eduzido a uma 
extrema miseria , escolheu Paris par-a seu retiro, como 
lugar mais proprio pat·a occultar aos olhos do Inundo o 
seu nome, a sua i ndigencia e as suas desgraç:\s. A lo
jou-se em um desvão, não tendo outros moveis ~~ue uma 
pouca de palha, outro vestido que uns tristes pedaços 
de uniforme, nem outra sociedade e companhia, que um 
antigo criado, que se lhe havia juntado desde muito tem
po. - Um dia este militat· disse com as lagrimas not~ olhos á 
unica testemunha de sua dôr e uuico confidente de suas 
penas: « l\1eu amigo, bem vês a minha miser ia; ha muito 
tempo que participas d'ella; separa-te para sempre do 
mais desg raçado dos homens ; vai procurar uma condição 
mais ditosa; ainda me restat·á o pezar de não ter podido 
recompensar os t eus sen-iços. Vai-te, foge de teu desgra
çado amol-A h ! meu querido amo, exclamou o fie l cria
do, derramando lagrimas e lançando-se-lhe aos pés, tão 
r uim me julga que possa abandonal-o na adv~rsidade, 
tendo recebido de si tantos beneficios na prosp.:r idade? 
Não, não o deixarei; a minha industria e o meu invio
lavel affecto, que lhe co nsagro, me procurarão recursos 
para alliviar a nossa commum indigencia. »-Quem po
deria pin tar a admiração e o enternecimento d\:ste amo 
affiicto? Abraça o criado generoso e diz-lho : «Ü céo não 
derramou ainda sobre mim toda a sua misericordia ; oxalá 
Deus te recompense tão nobres sentimentos !»- O criado 
cheio de amor e de confiança r ecorreu aos meios, que o 
zelo e os seus nobres sentimentos lhe suggeriam. L evava 
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todos os dias ao amo as esmolas, que publicamente tinha 
recebido; e nunca estava mais satisfeito, do que quando 
podia compmr um pouco do vinho para seu querido amo. 
«Bemdigamos a Providencia, dizia elle eatl·ando, pois nos 
favoreceu hoje. » Tratava de suavisa1· com a relação do 
que tinha ouvido de mais curioso a situação triste e do
lorosa de seu amo. Mas um dia .. . dia fatal! . .. o >ir
tuoso criado foi retido pela policia. O seu vigor, a sua 
boa constituição fizeram-o pas.sar por uma d'aquellas pes
soas ociosas, ent regues a toda a classe de vicios á custa 
do Estado e da sociedade. Foi conduzido ao chefe da po
licia, e interrogado por clle. o criado, sem se turbar, 
respondendo com a varonil e nobre inteireza, qne inspira 
uma consciencia ineprehensivel, pediu-lho por favor, quo 
o ouvisse a sós, pois tinha que communicar-lhe um im
portante segredo. O empregado annuiu. «Não duvido, 
disse então o criado, que me concederá a sua protecção, 
quando conhecer o motivo do meu procedimento.» Ex
plicou-lhe com effcito o que se passava entre seu amo e 
elle ; e o chefe de policia entemecido mandou um subal
terno a casa do velho cavallciro de S. Luiz para se cer
tificar da vet·dade. O subalterno, quo encontrou o des
gmçado militar estendido sobre a palha, deu conta ao 
seu chefe do espectaculo, que vira : este f aliou ao rei, 
que concedeu uma pensão ao official, e outra ao virtuoso 
criado. 

BER.\NGER 1 Virtudes do 1Jor;o . 

305. Fénélon e o dttque de B 01·gonha 

O duque de Borgonha, neto de Luiz xrv, mancebo 
educado no meio das illusões do poder real, ao qual era 
chamado por seu nascimento, tinha naturalmente os de
feitos, que costumam acompanhar tão elevada posição ; e 
assim era violento e irascivcl; a sua alma altiva não co
nhecia freio algum. Enfadava-se contl'a a chuva, quando 
contrariava os seus passeios; e fazia em pedaço.s a pen
dula, quando dava a hora destinada ao e.studo. Comtudo 
Fénélon, seu preceptor, vendo o germen das mais glorio-
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sas virtudes ao lado d'estes defeitos, poz t odo •J seu em
penho em desenvolvei-o. Oppoz u:na firmeza t ranquilla 
á ;iolencia de seu genio caprichoso e a nobre gravidade, 
que convinha ao seu caractet·, á orgulhosa altivez d'um 
joven príncipe deslumbrado por sua prosapia e pelos dons 
da fortuna . - Um dia, o duque em um dos seus arreba
t amentos, ousou dizer a F énélon : Eu sei qttem v6s sois, 
e quem etG sou; e o prudente preceptor deixou-o logo com 
ar de desprezo . No dia seguinte muito cedo, foi ao quarto 
do príncipe, para lhe annunciar a intenção, que tinha de 
se afastar da côrto, não qu erendo continuar a educar um 
mancebo, que comprehendia tão mal o que eram um e 
outro. a Pois, acrescentou elle, vós sois um menino, e 
t endes todas as fraquezas da sua idade ; eu sou um ho
mem feito e sacerdote, e vós nada sois ainda; pois creio, 
que não consideraes como alguma cousa o acaso do nas
cimento, quando não é sustido por algum merito pessoal. » 
O joven príncipe, reconhecendo logo a sua falta, nã() 
poupou lagrimas nem supplicas pn,ra apl:tcar o seu pre
ceptor, e conservar junto a si um aio, cuja grande supe
rioridade confessava, e a quem teve o resto de sua vida 
a affeição d'um filho e a submissão d'um discípulo. 

B E AUSSI·:T , Histo1·ia de F énélon. 

Respeito devido aos mestres 

306. B ello 1·asgo do impemdor Theodosio 

Querendo o imperador T heodosio dar a seu filho Ar
cadio uma educação digna d'um príncipe christão, pro
curou um homem de reconhecida piedade para tne fosse 
reu preceptor. O Papa S. Damazo, a quem se havia di
rigido para isto, poz os olhos em um diacono 1la Igreja 
romana, chamado Arsen io, mancebo cl'um mer to e sa
ber eminentes. Tendo Arsenio chegado a Constantinopla, 
T heodosio confiou-lhe seu filho, encarregando-o de o for
mar na piedade e sciencia conveniente a um príncipe, 
herdeiro presumido do imperio, fazendo-lhe comprehen
der que lhe dava para isso a mesma authoridade que 
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elle tinha sobre seu filho, dizendo-lhe estas bellas pa
lavras : D' aqui em diante se1·eis mais seu pai do que 
ett mesmo. Este imperador, verdadeiramente g rande, que
ria dar a entender com isto, quão superior é a boa edu
cação á vida, que recebemos de nossos pnes . Entrando 
um dia na sala, onde Arsenio dava lições a Arcadio, e 
vendo, que o mestre estava em pé, e o discípulo sentado, 
Theodosio reprovou-o altamente, e se queixou de Arse
nio, porque não conservava como lhe cumpria a digni
dade de preceptor, e ordenando ao filho, que deixasse as 
prerogativas de sua dignidade, fez, que Arsenio se sen
tasse, e que o joven príncipe recebesse em pé e com a 
cabeça descoberta as l ições do mestre. Eis-aqui o que 
um grande imperador pensava sobre o respeito devido 
aos mestres. 

Historia de Theodosio . 

CAPITULO X 

QUlN'l 'O MANDAMENTO 

P . Que nos probibe o quinto mandamento? 
R. O quinto mandamento da lei de Deus prohibe-nos : 

1.0 matar, ferir ou espancar o proximo; 2.0 offcndel-o 
com injurias; 3 .0 desejar-lhe mal. 

307. 111o,·te d'Abel 

Adão e Eva tiveram dous :filhos, Caim e Abel. O pri
meiro cultivava a terra, e Abel apascentava o gado. Am
bos off~rcceram sacrificios ao Senhor, mas com disposi
ções muito different es. A piedade de Abel attrahiu as vis
tas do Altíssimo, sobre elle o sobre as suas offrendas, 
ao passo que Cairo, por sua impiedade e avareza foi des
agradavel ao céo. Vendo Caim a prefer encia, quo Deus 
dava a seu irmão, propoz-lhe um passeio, o quando se 
acharam em um lugar r etirado, lançou-se sobre clle e o 
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matou. Este crime armou a justiça divina, e bgo o cas
tigo fez vêr ao homem, que a .Providencia vela sobre 
elle para punir o vicio e remunerat· a virtude. «Que fi
zeste, Cairo? lhe disse o Senhor. O sangue de teu irmão, 
que derramaste, clama até mim desde a t erra; serás pois 
maldito sobre a terra, que manchaste com o sangue, e 
andarás errante e fugitivo todos os dias da t ua vida.» 
Caim, entregue a crueis remorsos, e agitado de contí
nuos terrores, tentou fugir; com tudo o Senhor deu-lhe 
tempo para que entrasse em si mesmo, e prohibiu, que 
o matassem. -Assim começou desde então a virtude a 
ser perseguida pelo vicio; e o innocente Abel veio a ser 
a. imagem viva do Justo por excellencia, que havia de 
morrer um dia aos golpes da inveja e do furcr . 

Genasis, cap. IV . 

308. T odo o !tomem impio G sangt,inal'io 

A Sagrada Escriptura ensina-nos, e a mesma. historia 
profana comprova, que são crueis as estranhas d(Js im
pios, e que sabe de sua bocca uma doutrina sanguinaria. 
Se o ímpio chega a obter o poder soberano, logo é o fla
gello e o oppressor da terra, não reconhecendo outro pri
vilegio de seu poder, as mais das vezes usurpado, que o 
de derramar impunemente o sangue. Assim é, que He
rodoto e Diodoro de Sevilha, historiadores pagãos, obser
vam, que os dous primeiros ímpios coroados, de que ha 
memoria nos annaes' elo genero humano, Ch•.lops e Che
frem, mostraram uma deshumanidadc tão atroz, que oppri
miram a nação com o mais espantoso despotismo. Os 
templos foram fechados, o culto supprimido ; mas isto fez 
os seus nomes tão odiosos aos subditos que se a11stinbam de 
os pronunciar. Os restos abominaveis d'esses a theus foram 
depositados em um lugar obscuro e ignorarlo ; e se não 
foram despedaçados, é porque se olhava .iá então como 
um crime perturbar o repouso dos mortos, at< d'aquelles, 
que tão pouco haviam respeitado o dos vi vo~ . Os impios 
pois t em por chefes dous tigres, cujo nome u:t.o póde pro
nunciar-se sem horror. F elizmente t em-se do atraves.sar 
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·um espaço de mais de quatro mil annos para chegar á. 
segunda época do atheismo, mas d 'um atheismo des
truidor das igrejas e dos altares, d'um atheismo domi
nador, altamente protegido pela authoridade; e esta épo
ca é muito mais sanguinaria e vergonhosa para a im
piedade que a do reinado dos soberanos do Egypto. 
Ella tem abortado monstros novos na sua classe, inimi
gos da especie humana, contra os quaes não ha senão 
opprobrio e exec,·agão.-N'aquelles dias de espantosa me
moria foi tão ultrajada por aquelles que cessaram deres
peitar a religião, que houve quem dissesse na con
venção: «Se meu irmão não quer ser revolucionario, 
morra.» Até houve um monstro, chamado Philippe, que 
levou em triumpho aos jaco hinos as cabegas de seu pro
prio pai e de sua mesma mãi 111 • •• 

MERAULT, Conjuração da impiedade. 

Do suicidio 

P. Prohibe-se-nos mais alguma cousa n'este manda
mento? 

R. Sim; prohíbe-se-nos tambem o suicídio. Enten
de-se por suicídio a acção e e~eito de se matar a si 
mesmo. 

309. O c1·ime é um algoz 

Nada mais commum, que accusar a Providencia da 
apparente impunidade, que concede aos grandes culpa
dos. Se quer medir a justiça divina pela mesma regra 
que a humana, esta, podendo, apressa-se hoje em casti
gar, porque ámanhã tal vez não terá tempo. 1\tlas tendo 
Deus uma eternidade inteira para se vingar, póde muito 
bem differir a execução do castigo. Ainda que estes prin
cípios sejam incontestaveis, comtudo é muito verdade, 
que nem sempre Deus differe a vingança tanto tempo 
como se julga. A experiencia justifica o oraculo do pro
pheta, que diz: Não ha paz para o ímpio. Se Deus creou 
o coração do homem para que, sendo puro, gozasse de 
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um fulgor da eterna felicidade n'este mundo, tarubem 
quiz, que o demonio reinasse no coração do malvado, 
para que começasse aqui o seu inferno. E senão, como 
é, que um homem, a quem todos tinham inveja, se ma
tou a si mesmo? O punhal r evela-nos o segredo da sua 
felicidac!ei ba muito tempo que o remorso aguçava já a 
sua ponta. Se se matou, é porque e~tuva horrorisado de 
si mesmo.- Jayme Ru, um dos sacerdotes constitucio
naes, nomeados pelo exect·avel município de Paris, para 
conduzir ao supplicio Luiz XVI , depois de se ter man
chado com todo~ os crimes da r evolução, chegou a ser 
objccto de borro1· para os mesmos revolucionarios, e por 
seu turno foi mcttido na prisão. Depois de varios accessos 
de raiva, a si proprio rasgou as en tranhas. •)s seus ul
timos momentos foram terríveis i era a dPsesperação 
de Judas. Segundo r eferem testemunhas oculares, pare
cia, que todo o inferno estava na sua alma, e o horr or 
de seus ultimos momentos não póde descrever-se. - Di
reis talvez, que t inha medo do algoz? De qt'e algoz, se 
não tinha outro mais cr uel nem mais implacavcl que o 
seu proprio coração? 

~huAULT1 ConjuraÇ<io da impiedade. 

310. A inc1·edulidade condttz ao suicidio 

Não ha muitos annos, que encontraram morto em seu 
aposento um mancebo chamado Gustavo. Que horror! 
sómente t inha dezeseis annos de idade, e h ~v ia-se sui
cidado . O infeliz estava j á. desgostoso da existencia, e 
apenas a tinha começado. O que foi, que o levou a esse 
crime? a incredulidade i desde a idade de q tinze annos 
era utn espírito forte. Seu pai costumava dizer : «Logo que 
o meu filho sáia da infancia, deixai-o-hei escolher a sua 
r eligião e o seu Deus .» Chegou o dia da eleição, e o 
de>graçauo escolheu a morte ! . . . Que infeli " filho ! Que 
desgra~ado pai ! 

:Nova explicação do Caleci.'!mo. 

http://www.obrascatolicas.com



269 

Es candalo 

P. Prohibe-se-nos mais alguma cousa no quinto man
damen to? 

R . Sim; prohibe-se-nos tam bem causar damno ao pro
ximo com maus conselhos, ou perniciosos exemplos : o 
que se chama escandalo. 

311. Não se deve attende1· aos maus conselhos 

Joas, rei de Judá, foi um príncipe perfeito em quan
to seguiu os sabios conselhos do summo sacerdote Joia
da, que o fizera subir ao throno de seus paes ; mas de
pois da morte d'este pontífice, t endo-se deixado perver
t er pelos perniciosos conselhos de seus aduladores, com
metteu faltas gravisoimas, que acarretaram grandes des
graças sobre elle e sobre o povo, de sorte que os seus 
subditos se rebellaram contra elle e o mataram. 

Liv. 1v dos Reis, cap. xn . 

312. P erigo das más companl~i.as 

Refere Colet, que um estudante, que possuia em alto 
grau quantas virtudes podem desejar -se em um manrebo, 
mas que, por desgraça muito frequente n 'aquella ida
de, deu com um mau companheiro que, entregue às mais 
vergonhosas paixões, ateou no coração do mancebo o fo
go criminoso que consumia o seu ; de sot'te que, desde 
então , se tor nou um grande liber tino. Os seus amigos, 
affiictos, supplicaram-lhe, que voltasse ao bom cami
nho, que tinha deixado; mas tudo foi inutil. Deus fal
lou tambem por sua vez : uma noite o infeliz acorda, 
dando horríveis gritós : acodem, procuram socegal-o, e 
chamam u m sacerdote, que o ex horta a converte1·-se a 
D eus. O mor ibundo fixa sobre elle um olhar espantado, 
e pronuncia com voz terrível est as tr ist eR palavras : «Ai 
d'aquelle, que me perverteu! ... Em vão invocaria o soe
corro de D eus; já está aberto o inferno para me tragar . li 
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Dito isto, vira-se para o outro lado, e expira no meio 
da mais horrível desesperação. 

CoLET, O estudante virtuoso. 

313. Enormidade do escandalo 

. :De que remorsos se sente lacerada a alma, que es
candalisou na hora da morte, pensando que foi a rêde, 
em que cahiram tantas almas, que sacrificou ao demonio, 
e de que dará conta no tribunal de Jesus Christo, que 
as havia remido com seu preciosissimo sangue? AI& I se 
só ti1:esse que chorar os meus peccados, esperaria na mi
sericordia de Deus, dizia na hora da morte um livreiro 
que, por eapirito de interesse, tinha vendido muitas obras 
contra a religião e os costumes; mas não se vingará 
Deus de mim, tendo eu, por um vil interesse, l(Jm;aào 
tantas almas no inferno6J 

Nova expUcaçllo do Oatecim&o. 

CAPITULO XI 

SEXTO E NONO ·MAN'DAl\IENTOS DE DEUS 

P. Que se nos prohibe no sexto e nono mandamen
tos? 

R. Deus prohibe-nos no sexto e nono mandamentos 
as acções, · as palavras e as vistas, os des~jos e pensa
mentos deshonestos, e todas as occasiões, que podem con
duzir ao peccado impuro. 

314. O casto José 

Instigado pela esposa de · Putifar a consentir em uma 
acçlo criminosa, José levantou os olhos ao céo, e quiz 
antes ser victima do furor e da vingança d'aquella mu
lher lasciva, do que peccar na presença de Deus. En
carceraram-o, mas depois de dous annos de prislo, po-
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zeram-o em liberdade, e o Senhor elevou-o a um alto 
grau de poder e de gloria em recompensa de sua casti· 
dade. 

Genesis, cap. xxx1x. 

315. A formosura sacrificada por amor á virgindade 

; Uma moça de Alepo, educada na piedade por paes 
honrados e tementes a Deus, via-se perseguida por mui· 
tos mancebos, tão captivados da sua virtude como de sua 
formosura. Em vão a moça evitava encontrar-se com el
les; em vão lhes mandou dizer repetidas vezes, que não 

. pensava em nenhum d'elles; vendo pois que apesar.de 
tudo isto, não podia· livrar-se de sua importunidade, te
ve o valor de desfigurar o rosto para salvar a virginda
de, que havia consagrado a Deus. - Este facto parece .. 
rá talve_z incrível áquellas moças, que não apreciam se· 
nlo a formosura, e que procuram ainda realçar com os 
adornos da arte a belleza, que receberam da natureza. 
Porém saibam, que esta virgem desejava mais ser agra
dava! aos olhos de Deus, do que ellas podem desejar 
attrahir as vistas do mundo; e então não porão em du
vida o generoso sacrificio, que teve a magnanima reso~ 
lução de fazer. 

BAunnANT, Historias edijicantes. 

316. 'I'rittmpho ea:t1·aordina1·io da pureza . 

S. Jeronymo, que vivia no seculo quarto, fallando 
da cruel perseguição, que Decio suscitou contra os chris
tãos, refere a victoria, que um mancebo alcançou da 
mais violenta tentação, que haâa talvez existido. Leva
ram-o, por ordem do juiz, a um Jardim delicioso, e alli 
entre rosas e jasmins, á vista· d'um arroio, que corria 
com dôce murmurio, e de arvores, cujas folhas agitava 
o brando zephyro, estenderam-o em um leito de pennas, 
e tendo-o ligado com laços de sêda, o deixaram só n'este 
estado. Em seguida enviam lá uma meretriz, que come
çou a solicitai-o para o mal coin toda a impudencia e 
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todos os attractivoa, que póde suggerir a pan ao. Não 
sabendo o mancebo como resiatir a tão furioso~ ataques 
de luxuria, movido do espírito de Deus e com um valor 
heroico, corta a língua com os dente~, e a arroja á cara 
d'aquella infame mulher. Assim com a vehemencia da 
dôr, que a si causou , venceu tão violenta tentação com 
a graça de Deus, que não abandona os seus servos na 
necessidade, nem permitte, que sejam tentados além do 
que permittem as suas forças. 

Vida de S . Paulo u emita. 

317. S . Thomaz d' Aquino 

S. Thomaz d'Aquino, que vivia no secub decimo 
terceiro, não menos illustre por sua piedade do que ver- . 
sado nas sciencias humanas e divinas, tendo r enunciado 
ao mundo, entrou na ordem de S. Domingos, não sem 
grande opposição de seus paes e sobretudo do seus ir
mãos, que o encerraram no castello de Torresecca, situa
do na diocese d'Aquino em I talia, privando-o de todas 
as commodidades para abater o seu valor, e obrigai-o a 
mudar de resolução. Mas vendo, que tudo era 1nutil, in
troduziram na sua prisão uma cortezã a quem haviam fei
to grandes promessas, se conseguisse seduzir seu irmão. 
O j oven Thomaz, que nunca tinha soffrido semelhantes 
assaltos, e que sentia já dentro de si outro inimigo mui
to mais perigoso, não tendo outras armas que a oração 
para reprimir o inimigo, e vendo-se quasi levaJo ao ex
tremo pela insolencia da mulher, segu indo a ins,piração 
do espírito de Deus, que o animava, pega em um tição 
acceso, e investe assim com a infame creatura que ser
via de instrumento ao demonio para o tentar . não ces
sando de a perseguir com o tição na mão sec ão depois 
-que a poz em precipitada fuga. 

Vida de S . Thoma:; d'.Llqzâ/10. 

318. Resignação e 1·ecato da p1·inceza Isabel 

A princeza Isabel, irmã de Luiz xvr, foi condemna-
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da á morte a dez de maio de 1794: com mais vinte e 
quatro victimas tomadas como ao acaso entre a multidão 
dos presos . A leitura da sua sentença não perturbou nem 
sequer por um instante a tranquillidade de sua alma: 
fructo de sua eminente piedade. Não restando então em 
Paris vestígio a lgum do culto catholico, os desgraçados, 
que iam ao supplicio, estavam absolutamente privados 
dos soccorros da religião. P orém a princeza Iaabel não 
s6mente os achou em si mesma, mas tambem os procu
rou para os que a acompanhavam á morte, não cessando 
de os exhortar á resignação desde a prisão até ao cada
falso. Aqui, por um novo r efinamento de crueldade, for
çaram-a a ser testemunha do supplicio de seus infelizes 
companheiros. Havia entre elles algumas mulheres, que 
saudaram com respeito a princeza ao passar diante d'el
la. Abraçou-as com affecto, e o1·ou por ellas até ao mo
mento, em que a fizeram subir por sua vez ao theatro 
do martyrio. Cahindo aos pés do algoz o lenço, que ella 
levava sobre o peito, e não podendo levantai-o e pôl-o, 
por tor as mãos presas com fortes çadêas, disse com voz 
supplicante ao homem, que tinha o braço erguido para 
lhe dar a morte : Em nome do pudo1·, cub1·a-me o peito. 
Taes foram as suas ult imas palavras, e a sua alma, the
souro de innocencia e de pureza, foi reunir-se no céo 
com a de seu irmão Luiz xvr. 

Vida da princeza I sabel. 

319. Quanto Deus detesta a impw·eza 

Todos os homens, sem distincção de idaue, de con
dição, nem de sexo, formo sepultados . nas aguas do dilu
vio, á excepção do casto Noé e de sua família , porque 
toda a carne havia· corrompido os seus caminhos, segun
do a phrase da Sagrada Escriptura. Cinco cidades im
puras foram inundadas d'uma chuva de fogo e reduzi
das a cinzas com os seus habitantes, sem que Abrahão, 
com os seus rogao, podesse salvar mais do que Loth, que 
não tomára parte na corrupção geral. Vinte e quatro 
mil israelitas foram mortos em um só dia por Finees por 

C.A.TEC!BIIlO. 18 

http://www.obrascatolicas.com



274 

causa da impureza, e Deus, declarando-se com os seus 
elogios e r ecompensaa panegyrista e author d 'eEta cruen
ta execução, não provam estes factos evid~ntemente o 
horror, que Deus tem ao vicio impuro, e que sabe tam
bem castigai-o n'esta vida com as mais terríveis penas? 

Nova ea;plicação do Catecismo. 

320. O libe1·tino converti do 

Um mancebo estava tão desconsolado pela morte de 
uma amiga, a quem queria muito, que não podia esque
cer a sua memoria. Desejando um cavalleiro neu amigo 
salvar esta alma, conduziu-o ao l ugar, onde jazia a de
funta, mandou levantar a pedra do tumulo e a morta
lha, que a cobria. No mesmo instante um esp mtoso fe
dor deixa-os quasi asphyxiados ; os vermes e a podridão 
sabiam pela bocea e pelos olhos do cadaver. O mancebo 
deu um g rito de horror, e quiz fugir. «De que tens me
do? lhe disse o seu amigo ; aproxima-te; eis-aqui o rosto 
d'aquella , que tanto amavas, e que chor a act ualmente 
no outro mundo os peccados, que lhe fizeste commetter; 
aprende, á vista d'este cadaver, a desprender o coração de 
cousas tão indig nas do homem. » O mancebo aproveitou-se 
do conselho e converteu-se. 

Ibid. 

321. Os libe1·tinos mor1·em ordina1-iamente d o modo 
mais espantoso 

Um gentil-homem hespanhol, que por muitos annos 
havia sido escravo do demonio da impureza, f, ,j atacado 
d'uma enfermidade mortal. Em vão o exhortavam a la
var as suas manchas nas aguas salutares da penitencia; 
só o nome de confissão o exasperava. S. Fn ncisco de 
Borgia, que se achava então em Hespanha, t•mdo noti
cia da sua obstinação, prostra-se diante d 'um crucifixor 
e com as lagrimas nos olhos roga ao Senhor, que não dei
xe perecer uma alma, que havia remido com o seu pre
ciosíssimo sangue. Cousa adroiravel! ouve uma voz, que-
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lhe diz: Vai, Francisco, vai ter com o enfermo e exho?·
ta-o á penitencia. O santo foi, mas inutil tentativa! O 
enfermo, nem nos braços da morte, póde soffrer, que lhe 
fallem de confissão. Francisco retira-se, e prostrado de 
novo diante de J esus crucificado, conjura-o por seu san
gue e por sua morte, que abrande aquella alma endure
cida. Ouve segunda vez a mesma voz : To1·na a visitar 
o enj e1·mo, e leua comtigo o c1·ucijixo; se1·ia mister, que 
estivesse 1·esolvido a perde1·-se, se não se commovesse á vis
ta d'um D etts, que o amou até á mo1·te e mo1·te da cruz. 
Recusa comtudo ceder. Francisco mostra-lhe o crucifixo 
que, por um milagre dos mais estupendos, apparece de 
repente todo coberto de chagas e de sangue : vãos esfor
ços da graça ! O santo redobra os esforços do seu zelo e 
caridade; insta, conjura-o pelas chagas de Jesus crucifi
cado e pelo sangue, de que o vê coberto, que tenha com
paixão d'aquella alma. Porém o infeliz fica mais insen
sível que as pedras, pois estas partiram-se na morte do 
Senhor. Errtão o Salvador, despregando uma mão, e ti
rando da chaga do peito um punhado de sangue, o arre
messa á cara do malvatlo, que expira com summo terror 
e espanto dos circumstantes. Póde dar-se morte mais fu
nesta e horrorosa? Tremei, deshonestos ! 

Vida de S. Francisco de Bo,·gia. 

322. Tristes effeitos da impu1·eza 

A Espe1·ança, correio de Nancy, de 4 de julho de 
1851, dava os seguintes pormenores sobre a execução de 
Pedro Kling, condemnndo á mprte por crime de vio
lencia seguido de assassinato: As oito horas em ponto 
foram buscai-o á prisão para o conduzir ao lugar do sup
plicio. Ia acompanhado de dous dignos sacerdotes, Ber
man que soube inspirar-lhe os sentimentos mais chris
tãos, e do cura de Falsburgo, de cujas mãos recebeu a 
sagrada communhão cheio de fé e com um socego, que 
edificou quantos se achavam presentes. Disse repetidas 
vezes, que recebia a mo11te de boamente, tendo-se por 
feliz, se Deus a aceitasse em expiação de seus peccados. 

* 
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Chegado á praça publica, despeJiu-se das ' pesscas conhe
cidas, exhortando-as a não chorar, mas sim a orar por 
elle, dizendo que tinha merecido o castigo. Achando-se 
ao pé do cadafalso, sem perder por um só instante a se· 
renidade, que ha>ia auquirido ao voltar aos sentimentos 
religiosos, disse em voz alta á multidão composta de 
mais de tres mil pessoas, as seguintes' palavras : « l\Ieus 

J irmãos, sirva-vos eu de exemplo ; estou perdido por cau
sa d'uma mulher. 6 maldito peccado de impureza, tu és 
a causa de todas as minhas desgraças 1 Ó meus queridos 
companheiros, fugi da imptueza, sêde fieis á V•Jssa santa 
r eligião, escutai os vossos pastores e prezado; paes, se 
quereis evitar a desgraça, que pesa sobre ruim. Ah! 
quando eu era moço, perdi o meu pobre pai, e em quan
to obedeci a minha boa mãi, era virtuoso e feliz; mas 
assim que as paixões e os maus conselhos me tomaram 
desobediente a minha mãi, fiquei perdido. PerJôo de co
ração a quantos foram au thores do meu i nfort unio, ain
da que r econheço, que sou eu a causa principal da mi
nha desgraça, pois o esquecimento da r eligião foi que me 
conduziu a este estado . Não choreis sobre mim, pois me
r ecera muito mais. Tende todos a bondade de rezar um 
Padre Nosso por miro, afim de que Deus me per dôe os 
peccados. Não recáia a minha ignomínia sobre a minha 
família, pois não tem culpa dos meus crimes 1» E voltan
do-se em seguida para o instrumento fatal, ex clamou: 
i lnstrumento ignominioso, eu te abençôo, com tanto que 
sirvas de expiação de meus peccados.» E lev&ntando os 
olhos ao céo disse : ,, 6 meu J esus, perdoai-ma os meus 
peccados, e aceitai a minha morte em expiaçao de meus 
crimes.» E entregou a sua cabeça ao algoz, e um minu
to depois estava morto. Ao cahir o cutelv fa al, toda a 
turba deu um grito immenso de dôr. Cada um r endia 
homenagem a esta fi rmeza ; pois n;Io eram bravatas, mas 
um arrependimento sincero e a consolação da expiação, 
que o fez proferir estas palavras. 

http://www.obrascatolicas.com



277 

323. P m· maus que sej am os pensamentos, sendo involun
ta1·ios1 'f!ãO são peccado 

Santa Catharina de Sena, apesar ele ter feito, quan
do era menina, voto de castidade e de ser fervorosa re
ligiosa, não deixav!l. de ser atormentada pelo demonio, 
experimentando muitas vezes os mais horríveis pensa
mentos cont ra a sant3 virtude da pureza; mas nunca lhes 
deu o mais leve consentim ento; a oração, a humildade, 
e a confiança em Deus, eis as armas que empregava con
tra todas essas tentações. E stando uma occasião muito 
fatigada e affiicta d'estcs pensamentos, appareccu-lhe J e
sus Ohristo, e desappat·eccndo logo todos aquelles pensa
mentos, queixou-se-lhe dôcemente : aAh ! Senhot·, onde 
estaveis, quando taes co usas passavam por meu coração? 
-Pois, filha, eu estava dentro do teu cora~ão.- Co
mo, meu J esus I vós estaveis entre tão torpes pensamen
tos?- Dize-me, minha filha, folgavas tu por ventura 
de ter aquellas tentações?- Oh I Senhor; affiigia-me, e 
não sei que males preferiria a tel -as I -Pois, quem te 
infundia esse valor senão eu, que estava ahi ?» De ma
neira que, por mais ruins e feios pensamentos que te
nhaes, se não folgardes com elles, antes recebet·des tris
teza e pezar, não só Deus vos não desampara, mas po
deis tomar esta como signal de que elle habita em vós, 
pois inspira-vos esse aborrecimento ao peccado e esse te
mor de perder a Deus. Com elle estou na t1·ibttlação, diz 
o Senhor. No meio dos abrolhos e dos espinhos, e do fo
go está Deus. 

Vida de Santa Caiharilla ele Se11a. 

324. Nem ainda no dese1'to o homem está li'V1'e 
da tentação 

S. J eronymo, depois de t er passado muito tempo no 
mundo, retirou-se ao deserto. Durante a sua permanen
cia na solidão, experimentou violentas tentações contt·a 
a pureza. a Oh! quantas vezes, diz elle em uma de suas 
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cartas, n 'um deserto, que os ardores do sol Jaziam in
supportavel, os pensamentos e os prazeres da h..scivia me 
agitavam o espírito! Quantas vezes turbavam c mancha
vam a minha imaginação I A dôr e a amargura de que a 
minha alma estava cheia, faziam-rue buscar os lugares 
mais r etirados, para combater a tentação e chorar os 
meus peccados. O meu corpo estava coberto de cilício; 
dia e noite não cessava de derramar lagrimas. ~ão tinha 
outra cama que o solo, nem outro alimento que o d'osses 
solitarios, que não bebem senão agua, e não <·ornem se
não hervas cruas, ainda estando enfermos. N'e :;te espan
toso deserto; que era o carcere, a que me t ink condem
nado para evitar o do inferno, sem outra COIDfanhia que 
a dos escorpiões e das feras, achava-me muitas vezes com 
o espírito nas assembléas das senhoras de Roma. O meu 
rosto estava pallido e desfigurado pelos jejuns, e comtu
do o meu espírito era continuamente assaltado por mil 
pensamentos impuros, devorado pelos ardores da concu
piscencia em um corpo languido e meio morto. ~'este de
ploravel estado lançava-me aos pés do J esus Christo, rega
va-os com as minhas lagrimas, e depois de muitas sema
nas de abstinencia e de austeridades vencia finalmente 
com a graça de Deus a. r ebellião da carne. Pa:;sava dias 
e noites inteil'as implorando a assistencia do céo, não ces
sando de rogar e de ferir o meu peito até quu se acal
masse a tentação, e Deus por sua misericordia me resti
tuísse o repouso e a tranquillidade. O Senhor restituia
m'a finalmente; e assim, depois de ter orado muito com 
os olhos levantados pam o céo e derramado abundantes 
lagrimas, sentia um repouso tão dôce na minha alma, que 
ás vezes julgava achar-me na companhia dos :.njos .» Se 
S. Jeronymo, estando só no deserto, sentia t Les tenta
ções, que não devemos nós temer no meio do 1nundo? 

Cartas de S. J 1 ronymo. 

325. Remed·io contra as tentações 

Um monge, chamado I saac, atormentado pelas mais 
violentas tentações da carne, e reduzido quasi á deses-
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peração, foi ter com S. João Climaco, e revelou-lhe, der
ramando muitas lagrimas, os fortes assaltos, que soffria. 
«Meu filho, lhe disse o santo, r ecorramos a Deus por 
meio da oração.» E assim o fizeram, ajoelhando e invo
cando juntos o soccorro do céo. Isaac levantou·se tran
quillo e consolado, e desde aquelle momento não experi
tou mais ataques do espírito de impureza . 

Explicação do Catecismo de 1\fans. 

CAPITULO XII 

CAUSAS D A IMPUREZA 

P. Ha algum&s causas d' estas tentações impuras? 
R. Sim; entre outras, ha quatro causas principaes da 

impureza, a saber: os espectaculos, os maus livros, os 
bailes, e os adornos immodestos. 

Espectaculos 

326. Pm·igos dos espectaculos 

Alypio, amigo de Santo Agostinho, tinha amado ar
dentemente os espcctaculos, paixão de que o santo o ha
via curado. Propozeram-lhe um dia seus mnigos ir com 
elles ao amphitheatro; mas, r esistindo ao convite e ás re
petidas instancias, levaram-o á força. «Assisti rei, lhes dis· 
se elle ; mas s6 com o corpo, sem vêr nada .» Com effeito, 
fiel ao seu proposito, conservou constantemente os olhos 
fechados durante o espectaculo. c Oxalá, disse Santo Agos
tinho, nunca tivesse aberto os ouvidos! » Porque, tendo 
ouvido um grande grito, levado da cux·iosidaJe, abriu os 
olhos para vêr o que era, imaginando que sempre pode
ria fechai-os ; mas foi victima d'esta funesta curiosidade. 
Pois; arrebatado e fóra de si, não tardou a misturar os 
seus applausos com os dos espectadores, sahindo mais pos
suído do que nunca do amor do theatro. Tão verdade é, 
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que o coração se deixa facilmente arrastar dos prazeres, 
a que se sente naturalmente inclinado. 

Confissões de Santo Agostirtho. 

327. Uma pessoa possuída do denwnio no espectaculo 

T ertulliano, celebre author ecclesiastico do seculo nr, 
refere que, tendo ido uma mulher christã a um especta
culo de pagãos, sahiu d'elle possessa do demonio. Fize
ram-lhe os exorcismos da Igreja, e quando o mmistro do 
Senhor reprehendeu o espírito impuro por ter OtlSado apo
derar-se d'uma mulher christã, este respondeu : o:Não ti
ve duvida em o fazer, pois a achei no meu nominio. » 
Com effeito, havia ido ao espectaculo. 

Nova explicação do Catt cismo. 

32~ . É permittido assistú· ao espectaculo? 

Fazendo uma senhora da côrte esta pergun· a ao pa
dre Bourdaloue, este respondeu : «A senhora é quem m'o 
ha-de dizer.» Com effeito o mundo é sobre esta materia 
um excellente mestre ; falia por experiencia, e esta não 
é fa>oravel aos que defendem os espectaculos. 

Fazendo Luiz XlV a mesma pergunta a Bossuet, o 
prelado ' respondeu-lhe : a Senhor, ha grandes exJmplos a 
favor e razões invencíveis contra.. » Era isto c!ecidir a 
questão ; pois seguramente a razão deve valer mais que 
o exemplo, sobretudo dando-o pessoas, que não se distin
guem por suas virtudes . 

:Nova ex11licação do Cate. ismo. 

329. A p1·inceza Hem·iq_ueta de França 

Henriqueta de França, illustre princeza fil ha de Luiz 
xv, dizia a uma pessoa, a quem honrava com a sua con
fiança : «Eu não posso conceber como acham pr.1zer nas 
representações do theatro, que para ruim são um verda
deiro supplicio. Quando vejo apparecer os principaes acto
res na scena, cáio de repente em uma profunda triste-
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za, e digo commigo mesma : o: Eis-aqui homens, que com 
plena deliberação se condemnam para divertir-me. o 

Vida de He11riq•,eta de Franya. 

Maus livros 

330. Quão pe1·igoso é lê1· maus li·m·os 

Santa Thereza, sendo ainda de tenra idade, lia jun
tamente com seu pai as vidas dos santos, excitando-se 
assim ú virtude e á piedade. 1\Ias tendo-se Jogo affeiçoa· 
do á leitura de romances, sentiu certa relaxação, incli
nou-se á vaidade e aos prazeres do .seculo, e até se teria 
perdido, se houvesse continuado aquella perniciosa leitu
ra. Deus serviu-se das cartas de S. Jeronymo e das con
fissões de Santo Agostinho, para' que com a sua leitura 
T hereza voltasse a si, e se convertesse deveras ao Crea
dor. 

Vida de Santa There:;a. 

331. Ten·ivel 1·esultado das más leittwas 
I 

I 

Havia, em Londres um inglez, chamado W illiams 
Beald, casado com uma mulher muito amavel e d'uma 
familia honrada. T inha quatro filhos, cuja educação di
rigia com extreruo cuidado e vigilancia, pois se portava 
como excellente pai e marido. l\las correndo mal os seus 
negocies commcrciaes, deu-se desgraçadamente á leitura 
de livros escriptos contra a religião. Em breve adoptou 
os seus p;·incipios, esquecendo toda a idéa de vicio e de 
virtude e olhando os homens como simples machioas. l!.:m 
umà palavra, julgou, que poderia dispôr de sua vida, e 
da de sua mulher e de seus filhos. Uma manhã pois en
viou o criado a uma casa visinha com uma c:1rta para um 
amigo, a quem rogava, que viesse vêt· com mais duas 
pessoas a mudança de seu estado e de sua família. Ao 
r eceber a cat·ta, o amigo foi a correr; mas j i era tarde ; 
o infeliz havia morto barbaramente com um machado sua 
esposa e seus filhos, e tirado a si proprio a vida com um 
tiro de pistola. Averiguado o caso, o juiz condemnou a 
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sua memoria. O seu corpo foi exposto ao op Jrobrio do 
publico, e lançado em um monturo, dando-se a~ ua mulher 
e a seus filhos uma honrosa sepultura. Todos os corações 
humanos e sensíveis derramaram lagrimas sobre a sorte 
d'esta família, concebendo novo horror cotltt'!L os livros, 
que tinham tornado barbaro um homem, que antes de. 
perder a fé, hava merecido a estima de todos os que o 
conheciam. 

GEnAnno, Conde de Vatmonf. 

332. O suicídio ap1·endido ·n.os maus liu·os 

Havia mezes, que um mancebo chamado Delahot, em
pregado na r epartição da quinta divisão militai de Fran
ça, se tinha affeiçoado á. leitura dos romances mais me
lancolicos, fazendo d'elles o alimento d'uma paixão fu
nesta. Um dia, á.s oito horas da manhã, fecha-se no quarto 
para escrever algumas cartas; leva-as elle mesmo ao cor
reio; entra de novo em casa; lê varias passagens do ro
mance de Werther, riscando os rasgos mais analogos ao 
seu funesto desígnio; pelas dez horas toca com a flauta 
algumas melodias conformes á sua melancolia ; e um ins
tante depois encosta ao olho direito uma pistola carre
gada de tres balas, e cabe morto. 

GoiLLOX, Disc. sob1·e o st icidio. 

333. Otttm victima das más leittwas 

Extracto de uma carta de M . . • a um seu amigo, em 
12 de fevereiro de 1802 : «P erdôa-mc, meu ca1 o amigo, 
se demorei a resposta á tua estimavel carta . . . Um sue
cesso terrível me lançou na consternação e no uto. Mi
nha filha Rosalia, que tu tanto amavas, não existe já! 
A leitura dos romances havia accendido as suas p lixões . . • 
Uma fatal inclinação, que ninguem podia desculpar .. • 
Compadece-te do mais desgraçado do:~ paes. A desordem 
dos meus sentidos impede-me de entrar em mais porme
nores . D eixou escripta uma carta, despedindo-se da sua 
mãi, de suas irmãs a de mim, fundando a funesta reso-
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lução de se matar nos raciocínios de Heloisa . Tinha ainda 
o livro aberto sobre a cabeceira Je sua. cama, e era a 
carta, em que o amante de J ulia de li hera se deve ou não 
matar-se. Cruel Rosalia! tu és mais culpada., porque 
S. Preux ao menos não deixava, como tn deixas, teu 
pai na desesperayão . » 

GOILI.ON 1 Disc . sobte o szdcidio. 

334. Os maus livros causam a desespemc;ão 

A 25 d'abril de 1796, uma moça lançou-se ao Sena, 
do mais alto ela ponte real. Foram inuteis os esfOI'ÇOS 
para a salvar; achou-se sobre ella o ultimo tomo de 
Faublas, e examinando-o attentamente, encontraram-se 
em uma pagina estas palavras escriptas pela mão da moça: 
Fui enganada como ella ; devo perece1· como ella. Eis aonde 
conduz a leitura elos romances. 

MEMUL·r, Ensino da 1·eligião , t . m. 

335. Dide1·ot ananca os m.zus liv1·os das mãos 
de seus filhos 

Paes, mestres, e amos, se virdes um mau livro na 
mão de vossos filhos , discípulos ou criados, t ende sequer 
o zelo do incredulo Diclerot; não dircis, que peço dema
siado: an·ancai, como elle fez com indignação, das mãos 
dos que prezaes o livro, em que não se respei ta a reli
g ião. Era uma obra, que Diclerot mesmo havia composto, 
e comtudo o incredulo não pôde vêl-a nas mãos ele sua 
filha . Ter-se -hia podido dizer : Se esta doutrina, é fu 
nesta, como parece que o reconheces, porque a dás á luz 
publica? Po:·que fazes , que circule pela sociedade um ve
neno, que julgas tão perigoso para tna família? 

lot::u, 03 apologistas inuol. 

336. Queimem-se os livros maus 

S uccedeu em P aris, alguns annos antes da r evolução 
franceza, que uma mercadora de livros attrahida pela 
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reputação do celebre padre Beauregard, cuja eloquencia 
simples e sublime excitava a admiração da capital, foi á 
ig reja de Nossa Senhora pat·a ouvir um de seus sermões. 
Precisamente versava sobre os maus livros ; e a marca
dora tinha muito de que se argni t· a este respeito. Pois, 
ainda que era religiosa e honrada, não deixava de ven
der muitas obras contrarias aos bons costumes e á reli
gião. O interesse havia-a cegado, como cega a todos os 
que exercem esta profissão, dissimulando o peccado que 
commettem, e os que induzem a commetter; quando, il
lustrada por uma luz diYina, que o p régador fez br ilhar 
a seus olhos, a mercadora compreheodeu, qu< os livros 
ímpios e li cenciosos são a funesta origem, d'onde sahe o 
veneno, que corrompe os espíritos e os coraç3es ; e que 
aquelles que os imprimem, vendem, ou contri buem para 
os propagar de qualquer modo que seja, são como outros 

. tantos envenenadores publicos, a quem Deus wrnará um 
dia responsaveis de todas as desordens, impiedades e cri
mes que occasionam . Cheia pois de indignação contra 
si mesma, não olhando j á este commercio senão como um 
trafico indigno d'uma alma, que possue ainda princípios 
de pudor e de religião, r esolveu r enunciar a elle para 
sempre; e :tfim de executar de prompto tão louvavel r eso
l ução, ao sahir do sermão, foi a casa do prégf dor, e dis
se-lhe com as lagrimas nos olhos : «Padre, acaba de me 
prestat· um grand'e serviço, fazendo-me conh ~ cer, quão 
cul pada me tornei, vendendo maus livros ; mas sup
plico-lhe, que t enha a bondade de concluir a 1 bra come
çada, indo á minha loja examinar os li vros, que ha n'ella, 
e pôr de lado todos os que forem cont rarias am bons cos
tumes e á. religião. Por mais que me custe, e1 tou resol
vida a fa zer o sacrificio. Mas an tes quero pri var-me de 
uma parte do meu lucro, do que consentir em perder a 
minha alma. n O padre Beauregard, qne não tiuha menos 
zelo que talento, a.pplaudindo o projecto, lhe prometteu 
ajudai-a a executai-o. Depois que no dia segulllte o pa
pre separou os livros maus, a mercadora tomo' t-os, e na 
presença d'ellc lançou-os uns após outros em uma fogueira, 
que havia acceso d'aotemão. O valor das obras queimadas 
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subia, dizem, a umas seis mil libras. Desde então con
siderou como um dever não vender outros livros que 
aquelles que, pul'ÍÔ.cando os costumes e inspi rando o amor 
á virtude, podessem contribuir para r eparar o mal, que 
havia produzido nas almas com os maus livros que ven
dera. 

Nova explúação do Catecismo. 

337. Ao fogo os maus liv1·os 

Nicolau Fel'l'ara, antes de sua morte, pediu a seu ir
mão, diante de toda a sua família, que tirasse do seu ga
binete tres enormes can!lstras de livros, que lá estavam 
desde muitos annos. a São, disse el!e, comedias, tragcdias, 
poemas heroicos, e romances ; e assim queima-os imme
diatamente no mesmo lugar, onde ha-de ser a minha se
pultura, e depois de cumprir os meus desejos, vem di
zer-m'o. » Qllaudo soube, que as chammas haviam consu
mido tudo, disse: «Quiz mostrat· com isto o pouco caso, 
que faço d'esta espccie de producções, de cuja leitura se 
deve eximir todo o christão, como servindo sómente para 
corromper o espírito e o coração do homem. » 

Ibidem. 

338. Fructo admi?·avel da leitura de Kempis 

Em qualquer oircumstancia, que alguem se ache, 
nunca lerá sem fructo este precioso livro da Imitação de 
Ch1·isto. É boa testemunha d'esta verdade La Hat·pe, fa
moso litterato francez. Deixemol-o fallar elle mesmo : 
'eAcbava-me só' na prisão em um pequeno aposento, e 
profundamente triste. Havia lido os psalmos, o Evange
lho, e alguns outros livros bons. O seu effei to tinha sido 
rapido, ainda que graduado. Ji havia recobrado a fé; 
via uma luz nova; mas ella espantava-me e consterna
va-me, mostt·ando-me um abysmo : o de quarenta annos 
de extravios. Via todo o mal, que tinha feito, mas ne
nhum remedio apparecia, pois nada achava ao pé de mim, 
que me offerecesse o succor•·o da religião. Por uma parte, 
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espantava-me a vida, considerada á luz da >erda.dc ce
lestial; e por outra aterrava-me a morte, que esperava 
todos os dias, tal qual se r ecebia então (por meio da gui
lhotina). Não víamos o sacerdote junto do cadafalso para 
consolar o que ia morrer; se lá subia, era para morrer 
tambem. Cheio d 'estas idéas desoladoras, o meu coração 
estava abatido; dirigia-se a Deus, que acabava de fallar, 
mas que apenas conhecia. Dizia-lhe : «Que devo fazer, e 
que devo esperar?» E stava o livr o da Imitação sobre 
uma mesa, e tinham-me dito, que acharia n'elle a res
pos ta aoa meus pensamentos. Abro esse livro ao acaso, 
e abrindo-o deparam-se-me estas palavras: E is-me aqtti, 
meu filho j venho a ti, po1·que me invocaste. :~ão li nada. 
mais; a impressão repentina, que experimen tei, é supe
rior a toda a expressão, não me é possível explicai-a, 
n em esquecei-a. Cahi com a face contra a ter a, banhado 
em lag rimas, afogado de soluços, dando grilos, e profe
rindo palavras entrecortadas. Sentia o meu !'Oração alli
viado, porém ao mesmo tempo a ponto de partir-se. As
saltado d'uma multidão de idéas, chorei bastante tempo, 
sem que me Lembrasse já de minha triste situação. E 
isto o quo o meu coração sentiu de mais violento e deli
cioso em toda a minha vida. E stas palavras, eis-me aqui, 
meu fillw, não ceseavam de resoar na minha alma e de 
commover todas as minhas faculdades.» 

Nova explicação do Jatecismo. 

Bailes 

339. A morte de S. J oão Baptista caztsada j?or ttm baile 

T end{) Herodes dado um grande festim J ara. celebrar 
o anniversario de seu nascimento, Salomé, fi lha da inces
tuosa. Herodias, dançou na presença d'elle, que ficou tão 
agradado, que lhe prometteu, com juram enl o, conceder
lhe tudo o que lhe pedisse, ainda que fosse metade do 
seu reino. Salomé, por conselho de sua mãi pediu a ca
beça de S. J oão Baptista, a quem aborrec1a, porque o 
santo pr ecursor increpava Herodes do seu incesto. Arre-
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pendeu-se o príncipe de sua promessa, porque estimava 
S. João; mas attendendo ao seu juramento, concedeu o 
que se lhe pedia. Assim a morte do maior dos filhos da 
mulher foi a consequcncia d'um juramento temerario, e o 
p1·eço d'um baile. 

S. Matll, cap. XIV. 

340. Quanto desagradam a D eus os bailes 

Santo Eloy, bispo de Noyon, não contente com haver 
r eprovado os bailes, fulminou ainda contra os bailadores 
a pena de excomruunhão, que é a maior, de que se serve 
a Igreja. contra os que se obstinam em algum erro ou 
promovem graves desordens. Prógando em dia de S . Pe
dro n'nma parochia perto de Noyon, e clamando forte
mente contra os bai les, os habitantes do paiz, não po
dendo soffrer que os privassem d'umas diversões, que ti
nham visto praticat· a seus paes, e que usavam por cos
tume immemorial, rebellaram-se contra o santo b ispo, e 
resolveram dat·-lhe a morte, se tornasse a fallar de bai
les. As ameaças não intimidaram um pastor, que ardia 
em desejos de derramar o sangue por suas ovelhas, e que 
não aspirava senão á gloria do martyrio. No anno se
guinte, em igual dia , prégou sobre o mesmo assumpto, 
e ainda com mais vehemencia do que a primeira. vez. 
Não responderam ao seu zelo senão com injurias e ultt·a
jes, não fallando senão em assassinai-o; mas a veneração, 
que a sua santidade inspirava, fez que ninguem se atre
vesse a pôr as mãos n'elle. Vendo Santo E loy, que as suas 
exhortações não produziam o fru cto, que esperava, lan
çou uma excommunhão sobre os amotinadores c obstina
dos, dando licença ao demonio para m01·tijicm· a sua came, 
ob1·ando de maneira que a sua alma fosse salva no dia do 
Senhor . Entrou o demonio no corpo de mais de cincoenta. 
mancebos, quasi todos criados d'Archambaldo, chefe de 
policia, n.prendendo os outros a t emer os juizos de Deus, 
e a respeitar os seus ministros. Um anno inteiro tiveram 
que soffrer este duro tormento e esta humilhação, pois o 
santo não os livrou do demonio senão na festa do anno 
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seguinte, depois que elles e todos os habitan·.es se sub
metteram. Exemplo terrível, que mostra quanto desagra
dam a Deus os ba ile31 e quão cegos e culpaveis são aquel
les, que os frequentam ou promovem apesar dos avisos 
do confessor. 

Vida de Santo Etoy. 

341. Parece1· d'um selvagem sobre o baile 

Um homem, creado longe da corrupção, que reina nos 
paizes civilisados, sem outros costumes que os simples e 
verdadeiros da natureza, veio á Europa n'uma idade, 
em que podia j ulgar com rectidão do que via.. Até então 
não t inha visto senão desertos, bosques e ma ·es. T udo é 
novo para elle, tudo lh.e parece extraordinano nas villas 
e nas cidades; admira a bel! a regularidade das casas 
particulares, a magestade dos templos, e a magnificencia 
dos pa lacios.. • Alguns mancebos, desejosos de vêr que 
impressão faria no selvagem o espectaculo d 'um baile, 
propõe-lhe, que os .acom panhe. Aceita o offerecimento 
com grande alegria. dos mancebos, que se comprazem em 
gozar da surpreza e dos transp01·tes d'admi.1·ação do es
trangeiro. Começa o baile, o selvagem considera tudo 
em silencio. E::~cuta os sons voluptuosos da n:usica effe
minada . •• ; olha para a numerosa juventude de ambos os 
sexos, adornada com toda a arte e elegancia, que podem 
seduzir a vista e fascinar os sentidos ; vê como um com
passo sabio separa, afasta, aproxima e une esta j uventu
de, que em todos os sens movimentos se esforça por 
agradar .. . Parece estar espantado, mas não lhe escapa 
nenhum signal de admiração. Finalmente irr pacientes de 
conhecer o effei to, que o baile lhe havia causado, interro
gam o selvagem. Qual é o seu assombro, quando ou
vem esta r esposta. ingenua : «Na verdade, nlo é possível 
achar meio mais efficaz para seduzir as alrr as e corrom
per os costumes ! . . . » 

S . Carlos Bon om eu. 
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342. Um antigo co1·tezão cont1·a o baile 

Querendo o bispo de Autun dar a seus diocesanos 
uma instrucção sobre os bailes, consul tou um conde, 
grande cortezão, homem que conhecia as virtudes do 
mundo, e não menos celebre por seu talento que por seus 
escriptos; e eis-aqui a resposta, que lhe deu : a Sempre 
acreditei, que os bailes eram perigosos; não é sómente 
a razão, que m'o fez crêr, mas tambem a propria expe
riencia; e ainda que a autho1·idade Jos padres da Igreja 
seja grande, creio, que sobre este artigo a d'um cortezão 
deve ter ainda maior peso. Sei que n'estes lugares cer
tas pessoas perigam menos do que outras; comtudo os 
temperamentos mais frios accendem-se n'elles. Ordina
riamente são os adolescentes que compõe esta especie de 
r euniões, e se na solidão experimentam difficuldade em 
resistir á. tentação, com quanta mais razão a experimen
tarão n'estes lugares I Assim sustento, que não deve i1· 
ao baile quem deveras quizer ser christão. » 

Bussy-Rabutin a seus filhos. 

343. 'Trajes indecente.9 

Philippe atheniense condemnava a uma multa de 
mil dracumas (umas trezentas e setenta e cinco libras), a 
mulher, que ousasse apresentar-se em publico com inde
cencia. Havia estabelecido juizes para isto, os quaes afim 
de confundir ainda mais estas mulheres, fixavam a sen
t ença em uma arvore, no lugar mais frequentado da ci
dade . O mesmo se observou em Lacedemonia. 

Koiles ]Jat"isi enseR. 

344. Sm1to Eloy e uma minha 

Reprchendendo um dia Santo Eloy a Bathilde, rainha 
de França, por certos adornos um pouco affectados, e re
plicando a princeza, que elles não eram excessivos para 
11ma rainha, o santo respondeu-lhe, que o eram para uma 

CATF.CIBMO. ] 9 
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christ~, que deve conformar-se com as r egrai da humil
dade. A princeza aproveitou-se tanto d'este aviso, que 
ao diante andou sempre vestida com muita simplicidade . 

Vida de Santo Eloy. 

345. Lição d'um santo anachfJ1'eta a uma moça 

Tendo uma moça de vinte e tres annos de idade ou
vido fallar d'uma cura milagrosa obrada por S. Pedro 
anachoreta, fui procurai-o por causa d' urn wal, que ti
nha no olho . Mas apresentou-se ao san to ri<'amente ves
t ida, com brincos muito preciosos, braceletes, côres pos
tiças ... Vendo o santo este adorno mundan•>, mais peri
goso que o mal do olho, quiz cural-u. de sua louca vai
dade com esta com par ação : «Dize-me, rui nha filha, se 
um pintor insigne na sua profissão tivesse feito um re
trato segundo todas as regras da arte, e um rustico de 
todo ignorante em pintura, quizesse reform Li-o mudando 
e acrescentando a seu capricho, não se daria o pintor 
por offendido? - Sem duvida, respondeu ella, teria di
reito de queixar-se. - Pois, não poderia queixar-se de 
ti o Creador de tul:las as cousas, este admiravel artífice, 
que nos formou, vendo que accusas de ignorancia a sua 
infinita sabedoria, querendo reformar a sna obra? Crê
me, minha filha, não mudes o retrato, qne Deus fez á 
sua imagem, não procures o que a sua .-Jabedoria não 
quiz conceder-te, e não te esforces por adquirir uma bel
leza falsa e superficial.» A moça l ançou-a~ logo aos pés 
do santo; agradeceu-lhe tão sauJavel liçi.o; pediu-lhe, 
que lho curasse o olho; obteve-o; e voltar: do a Rua casa, 
renun ciou a todo o enfeite mundano, ve~ tindo-se desde 
a.quelle dia com a singeleza, que lhe hav a prescripto o 
santo anachoreta. 

Vida dos p acl1·• s do dese1·to. 
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CAP ITULO XIII 

DO SE'l'li\IO E DEG!i\tO l\IANDAMEN'l'OS DE DEUS 

P. Que nos pr ohibe o setimo mandamento? 
R. Deus no setimo mandamento prohibe-nos : 1.0 to

mar ou r eter o alheio ; 2. 0 fazer damno alg um ao nosso 
proximo. 

346. Qual deve se1· a probidade d'um ch1·istão 

Um barbeiro chinez, que era. christão, achou nas 
ruas de Pekin uma bolsa, que continha moedas d'ouro. 
Olha em redor de si para vêr se alguem a r eclama; vê 
um ca.valleiro, que ia alguns passos adiante d'elle; cor
re, chama-o, e tendo-o alcançado, pergunta-lhe se per
deu a lg uma cousa. O cavalleiro mette a mão na algi bei
ra, e não achando a bol~a, responde tur bado : Pe1·di vin
te moedas d'otwo em uma bolsa.- Está aqui, replica o 
barLeiro, nada falta . O cavalleiro recebe-a, e adm iran
do esta bella acção em um homem de condição tão obs
cura, per~runtou-lhe : lJlas, quem é~ como se chama~ d'on
de é~- Não é p1·eciso1 r espondeu o barbeiro, que eu lhe 
diga quem sou; basta, que saiba, que sou clu·istão, e um 
dos que professam a lei santa, que prohibe nc'Lo s6 ?'Ouba1· 
o alheio, mas ainda 1·etm· o que se acha po1· ca sualidade, 
quando se sabe a quem pe1·tence . Ficou o cavalleiro tão 
agradado da pureza d'esta doutrina, que foi immediata
mente á igreja dos christãos para. se fazer instruir nos 
myGterios da religião. 

Ca1·tas edificantu. 

34 7. Um missionm·io e um velhaco 

Um sujeito tinha de entregar n'um dia determinado 
dez mil cr uzados a. um tabellião por certa compra, que 

* 
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fizera. D isseram-lhe, que um celebre missionar o préga
va ás quatt·o horas da tarde em uma igreja, diante d:1 
qual havia de passar para ir a casa do tabellitto. Toma 
os dez mil cruzados, e entra em casa d'um homem, que 
vivia per to da igreja, de cuja probidade nada suspeita
va, e que via com frequencia, e diz-lhe : P e1·mitta-me, 
que dep osite aqt~i estes dez mit c1·uzados, q1te ·vú ·ei buscm· 
depois do sm·mão. - Ab1·a esse aJ'ma1·io1 responde aquel
le; quando voltm·, ahi encont,·m·á o que dei xar. Findo 
o sermão, o bom homem vai buscar o dinhE' iro. Que 
dinhei1·o ~ respondeu o velhaco ; confiO!t-me Gllgum ~ -
P ois os dez mil c1·uzados que pttz alli ? lhe disse mos
trando o armario. - S e os pôz alli, replicou o outro, p1·o
cu1·e-os, e leve-os, se os achar . - V ai ao armarw, busca, 
e não acha dinheiro algum. A principio pensou, que elle 
obrava assim para o conservar alguns instantes na. in
quietação ; mas logo conheceu pelo tom de voz, que 
aquelle, com quem fallava, não gracejava, antes era um 
velhaco. Por quem me toma~ lhe diz este irado ; sáia de 
minha casa; nada deixou aqui; vá busca1· os dez mil C?'t~
zados, de que falla, onde os deixou . Foi pois preciso re
tirar-se. - Vai, não a casa do tabellião, mas á d 'um ami
go, que o era tambem do ph~gador, que, por assim o dia
pôr a divina Providencia, chegou quasi ao mesmo tem
po. O seu sennão agradou-me muito, lhe diss•· elle, mas 
custou-me bem caro, nada menos de dez mil c?'tt zados . Re
feriu-lhe a historia, e pouco depois o missional'io sahe di
zendo, que voltava quanto antes. F oi directamente a ca
sa d'aquelle, a quem se havia confiado o dinhoáro; e dis
se-lhe : Venho busca1· os dez mil c1·uzados, que F . deixou 
aqui, haverá tn~s ho1·as, e que o senho1· tabell; ão a.ffirma 
não te1· r ecebido. Julga, que não havia testemt nhas; mas 
eu tenho uma, CJ.Ue tudo viu. A estas palavra s, o culpa
do turbou-se, em palliueceu, e pôz-se corado Restitu a, 
senão está pe?·dido sem 1·emedi o i a testemU? ha, acres
centou ellc, tirando um crucifixo de debaixo lo mantéo, 
é J esus Christo, é o mesmo D eus. Se não 1·es i tuir, per
de desde j á a sua 1·eputação, e pe1·ecerá ete?·na.rnente. O 
desgraçado, a quem o ouro seduzira, confessou o seu pec-
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cado; tinha escondido o dinheiro em outro quarto da ca
sa; entregou-o ao missionario, que o fez levar immedia
tamente ao dono, que havia já perdido toda a esperança 
de o recobrar. 

Cartas edijicantu. 

348. O enje?·mo que dever ?·estituir não se fie 
nos que o rodeiam 

Um homem rico, cujos bens haviam sido pela maior 
parte adquiridos injustamente, cahiu doente, e conhe
cendo, que estava em perigo de vida, entrou seriamen
te dentro de si mesmo. Chama um confessor zeloso e ins
truido, e seguindo os conselhos d'este, fez testamento, e 
querendo reparar as suas injustiças, encarrega os herdei
ros de r estituições e esmolas consideraveis. Soube-o des
graçadamente sua mulher, que acode, acompanhada de 
seus .jovens filhos, que estavam chorando, e lamenta-se, 
repetindo sem cessar: Que será de meus filhos~ O mari
do era fraco, e a sua esposa tinha ascendente sobre el
le ; enternecido pois, e com movido, succumbe á tenta
ção. A mulher, insensível á perdição eterna de seu ma
rido, obtem, que revogue o testamento, e faça outro, em 
que nada dizia de esmolas nem de restituições. Apenas 
fez o novo testamento, o infeliz, atormentado de remor
sos e cheio de furor, cede por fim á desesperação, e dá 
o ultimo suspiro. Onde está agora, onde estará eterna
mente a sua alma? ... · 

LASAUSsE, Explicação do Catecismo do imperio. 

349. Dous artistas hom·ados 

Certo presidente do parlamento de Ruão, sabendo por 
um ourives da cidade, que dous artistas tinham deposi
tado em sua casa uns talheres de prata, chamou-o. «São 
dous pobre!! artistas, disse o ourives, que os acharam em 
uma rua, e m'os trouxeram para os entregar a seu do
no, esperando, que eu o descobriria; além d'isto não qui
zeram nenhuma recompensa, dizendo, que não faziam 
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mais que cumprir o seu dever; comtu1o exigi, que elles 
me declarassem onde moravam. -Obrigue-os a vir a mi
nha casa, disse o presidente, e pese os talheres antes de 
m'os trazer. » T endo os artistas comparecido diante do 
magistrado, este disse-lhes : «Quero ser reconhecido á 
vossa probidade ; tornai: eis o valor dos talheres, que 
achastes, e esta recompensa vos excitará. a ser sempre 
honrados como até agora.» 

BEn.\NGEn 1 Virtudes do povo. 

350. :ft{m·te desast1·osa d'um usum1·io 

Um homem extremamente av-aro e usurar o, vendo
se proximo á morte, chamou o confessor, o tabellião e 
as testemunhas necessarias, e dictou s. sua ulti ma vonta
de n 'estes termos : «Don o meu corpo á terra, de que sa
hi, e a minha alma ao demonio, a quem perten !e. -l\Ias 
que dizeis ?» exclamam os amigos, que se ach,\vam pre
sentes . Porém elle persistindo em sua desesperação, repe
te : «Sim, entrego a minha alma ao tlemonio, pois adqui
ri os meus bens com usuras e meios illicitos. -- Mas que 
dizeis? repetem todos. - Escrevei: entrego a alma de 
minha mulher ao demonio, pois nunca me foi ' á mão, 
nem me cxhortou a deixar as usuras, para que assim sus
tentasse o luxo e a vaidade. - Porém, meu pai, que di
zeis? exclamam os fi lhos. - Escrevei ainda, continúa o 
moribundo: Entrego a alma de meus fi lhos a l demonio, 
porque me induziram a commetter tantas i11justiças e 
agenciaram as minhas fraudes e usuras, para que lhes fi
casse maior herança. - Mas, senhor, disse o confessor, 
olhe, que está a ponto de comparecer diante < e D eus. 
Não im porta; escrevei ainda: Deixo a alma d3 meu con
fessor ao dcmonio, pois longe de me negar a absolvição, 
dissimulou as minhas usuras, e me absolveu t antos an
nos sem me obrigar a restituir.»- Apenas pronunciou 
estas terriveis palavras, exhalou a sua alma detestavel, 
e expirou com o horror da desesperação. 

FERRF.Rr 1 Explicação do C ttecismo. 
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351. O usura1·io impenitente 

Um famoso usurario, vendo-se proximo á morte, man
dou chamar o seu confessor. Edte achando, que todos os 
seus bens eram adquiridos pelo meio injusto da. usura, 
disse-lhe, que se tornava absolutamente necessario r esti
tuil-os. 1J1as qtte será de meus jilhos ~ disse o enfermo. 
lmpo1·ta muito mais a salvação da alma, responde o con
fessor, que a f m·tuna ela familia.- Não posso 1·esolve1·
me a fazer o que exigis, replicou o moribundo, e sujeitar
me aos seus 1·esultaclos. E dizendo i to, volta-se para a. pa
rede e morre. Que morte ! Tremam aquelles, que não 
devem os bens, que possuem, senão á fraude e i injustiça. 

- Catecism~ do imperio. 

352. O usU?·m·io m·rependido 

Ha alguns annos, fui t estemunha, diz um respeitavel 
cura, d'um facto muito ediücante. Um velho que, por em
prestimos usurarios, havia adquirido uma grande fOJ·tu
na, vendo-se proximo a comparecer d iante de Deus, quiz 
pôl" em paz a sua consciencia. Chama seus dous fil hos, 
e diz-lhes : «Sabeis, meus filhos, que os bens, que pos
suo, não me pet·tencem, pois os adquiri por meios, que a 
r eligião e a humanidade condemnam. Ah! quantas fa
mílias arruinei! Tenho pois a intenção formal de repa
rar todos os damnos, que fiz, e espero de vossa lealdade 
e religião, que rospeitareis a minha ul tima vontade. -
Ah! meu pai; exclamam os dous fi lhos, derramando co
piosas lagrimas; que alegria nos causaes! restituiremos, 
não o duvide, esses bens, que tanto aggravam a sua 
consciencia. » Poucas semanas depois, numerosas famílias 
r ecebiam diversas quantias, sendo restituídos inteiramen
te os bens illegitimamente adquiridos . 

Explicação do Catecismo de Mo.ns . 

353. Conversão de S. Com·ado 

Conrado, filho d'uma nobre família de Placencia, vi-
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via totalmente entregue aos prazeres, quanc o lhe acon
teceu um acciden te, que foi causa da sua conver são. An
dava á caça d'um j avali, e como este se mettesse om um 
espesso matagal, lançou-lhe fogo, para que com isto o ja
vali sabisse. Quando eis que com um vento impetuoso se 
levanta um horrível incendio, que fez grandes estragos. 
Prenderam um homem, que acqaram no bosque; poze
ram-o a tormentos, e como, ainda que innoconte, se con
fesGou culpado, conclomnaram-o a morrer enforcado. Con
rado, unico author d'aquelle mal, vendo que por sua cul
pa iam executar o innocente, apresenta-se, ,[evorado de 
remot·sos, ao j uiz, e lhe declara, qne foi ell e que occa
sionou o incendio com a sua imprudcncia, e que está. 
prompto a reparar os damnos, que haja causado. Com 
effeito, para isso vendeu moveis, casas o t eri'as, e se re
duziu á mendicidade. Pouco depois r etirou-sE do mundo; 
tomou o habito r eligioso, e foi um luzeiro in»igne da or
dem terceira de S. F rancisco. 

Vida de S . Gonrado. 

354. Santo Eloy 

Tendo Santo Eloy acabado de construir o seu mos
teiro de Paris, viu quo havia tomado um pnuco de ter
r eno mais que o que o rei lhe concedera. P enetrado de 
dôr e de remorsos, prostra-se aos pés do pri acipe, e lhe 
pede perdão com muitas lagrimas, como se fosse réo de 
um enorme crime. Admirado e edificado po1 isso, Dago
berto r ecom pensou a sua virtude, d uplicandc a primeira 
doação. Depois que San to E loy se retirou, o rei excla
mou : « Vêdes quão exactos e fieis são os qne servem Je
sus Christo? Officiaos e governadores tiram me sem es
crupulo grandes campos, em quanto que Ele y treme de 
ter uma pollegada de terra, que me pertenc J . » 

Vida de Sa 1to Eloy. 
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P. Que se nos prohibe no decimo mandamento? 
R. No decimo mandamento prohibe-se-nos desejar pos

suir injustamente os bens alheios. 

355. O ancião no leito da m01·te 

Quando o taba1·dilho desolava os pobres, que não ha
viam tido tempo de se fazer levar ao hospital, não bas
tando a communidade de S. Marcello para assistir a tan
tos moribundos, tinha pedido auxilio aos religiosos men
dicantes. Veio um veneravel capuchinho; entra em uma 
casa, onde jazia uma victima da peste. Vê alli um ve
lho moribundo estendido sobre uma pouca de palha. Es
tava só: não tinha moveis, nem uma cadeira sequer; 
tudo havia vendido para comprar alguns alimentos; das 
paredes negras e nuas pendiam um machado e duas ser
ras, que eram toda a fortuna do enfermo. «Anime-se, 
meu amigo, lhe disse o confessor; porque Deus faz-lhe 
hoje uma grande graça; em breve sahirá. d'este mundo, 
onde seguramente não tem tido senão desgostos . . . -
Como desgostos ! replicou o moribundo com voz fraca; 
engana-se ; tenho vivido contente, e nunca me queixei 
de minha sorte. Não conheci o odio nem a inveja, e as
sim dormia tranquillo; fatigava-me de dia, mas descan
çava de noite. As ferramentas, que vê, procuravam-me 
o pão, que comia com delícia, pois já.mais desejei as me
sas opíparas, que pude lobrigar. Vi o rico mais sujeito 
a enfermidades que outras pessoas. Era pobre, mas go
zei a té agora de boa saude ; se a recobrar, voltarei ao 
trabalho, e continuarei bemdizendo a mão de Deus, que 
até hoje tem tido cuidado de mim. » Admimdo o confes
sor, e não sabendo como conciliar aquelle mau leito com 
a l inguagem do moribundo, disse-lhe: «Meu filho, ainda 
que a vida não lhe tenha sido pesada, não deve resolver
se menos a deixai-a, pois é preciso submetter -se á von
tade de Deus ... - Sem duvida, respondeu o moribundo 
com voz fi rme, toda a gente por sua vez deve passar por 
aqui; soube viver, tambem saberei morrer; dou graças 
a Deus por me ter concedido a vida e me fazer soffrer 
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a morte para chegar a elle . Conheço, que se aproxima o 
momento, eil-o ... adeus, meu padre! .. . » 

Qrtadro de Pari~, t. 11. 

CAPITULO XIV 

OITAVO MANDA~IENTO DE DEUS 

P. Que nos prohibe o oitavo mandamento? 
R. No oitavo mandamento D eus prohibe-nos pensar 

ou fallar mal elo proximo. 

1\'Ientira 

Mentir é dizer o contrario do que se pent~a com am
mo de engana1·. 

356. A menti1'a castigada com a m n·te 

Os primeiros cbl'istãos, para desprender o coração das 
cousas terrenas e praticar a caridade entre si, vendiam 
os seus bens, e levavam o seu preço aos Apostolos para 
que o distribuíssem pelos pobres. Succede 1, pois, que 
Ananias c Saphira, sua esposa, tendo vend do os bens, 
que possuíam, retiveram e occultaram parte do preço. 
Foi Ananias entregar o resto aos Apostolos, ·>orém S. Pe
dro, indignado d'esta dissimulação, disse-lh•l : aAnanias, 
porque te deixaste surprehender pelo demon o a ponto de 
mentir ao E~pil'ito Santo?» Estas palavra·1 foram como 
um raio para Ananias, que cahiu immediatamente mor
to. Tres horas depois, Saphira, não sabendo o que havia 
succedido, entra na sala, onde se achavam os Apostolos. 
S. P edro pergunta-lhe, se era verdade que não tinha 
vendido o cn.mpo senão por tanto. «Sim, r c spondeu ella, 
vendemol-o pot· esse preço.» Fez-lhe o Shnto a mesma 
exprobração que a Ananias, e acrescentou : «Eis-ahi es
tão á. porta aquelles, que enterraram o teu marido, e te 

http://www.obrascatolicas.com



299 

levarão a ti.» No mesmo instante cahiu a seus pés, e ex
pirou; e aquelles moços, entrando, a acharam morta, e a 
levaram e enterraram junto a seu marido. 

Actos dos ÂlJostolos. 

357 . Castigo exempla?' da menti?·a 

Indo de viagem S. Jayme de Nisibis, que vivta no 
seculo rv, foram encontrar-se com elle uns pobres, sup
plicando-lhe que lhes désse o necessario para enterrar 
um d'elles que, segundo diziam, acabava de morrer, e 
lh'o apresentaram estendido na terra. O santo annuiu, 
e orando a Deus pelo defunto, supplicou-lhe fervorosa
mente, que lhe perdoasse os peccados, que tinha com
mettido durante a vida. Em quanto proferia estas pala
vras, o infeliz, que se fingia morto, morreu effectivamen
te, e o santo, tendo dado o necessario para enterrar o 
cadaver, continuou o seu caminho. Quando já. estava um 
pouco distante , os authores da mentira disseram ao que 
estava deitado, que se le~antasse ; mas nada responden
do, examinaram-o e aeharam-o realmente morto. Espan
tados e assustar! os conem após o santo; lançam-se a seus 
pés, derramando abundantes lagrimas, e lhe confessam o 
engano, ele que se haviam valido, acrescentando que a 
miseria os fizera cahir n'aquella impostura; que lhe ro
gava:n pois encareeidamente, que lhes perdoasse a falta, 
e resuscitasse o seu desgraçado companheiro. Então o 
sauto, movido de compaixão, poz-se a orar, e por um no
vo milag re restituiu a vida a quem a havia tirado com 
as suas orações. 

Historia ecclesiastica, auno 325. 

358. Hon·o1· á mentim 

Refere Santo Ag.:>stinho que, t endo um bispo chama
do Antimo, occnltado por caridade em sua casa um ho
mem, que buscavam para lhe dar a morte, e perguntan
do-lhe os officiaes elo imperador onde estava o homem, 
Antimo respondeu : N&o posso ?·esponcl-et·-uos1 po1·que não 
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devo menti1· nem descobri1· aquelle que buscc es. Fizeram 
soffrer ao santo bispo orueis tormentos para o obr igar a 
declarar onde estava o dito homem; ameaçaram-o com a 
morte; porém elle disse-lhes com intrepidez : Sei soffi·e?· 
e m~>rrer, mas 11ão j alla1· contra a verdade ou contra o 
prox imo. Apresentaram-o ao imperador que, admirando 
a virtude do santo bispo, o despediu e per doou a vida 
áquellc a quem buscavam em sua casa. Isto mostra-nos 
quanto vale mais soffrer a morte que mentir ou faltar á 
caridade para com o proximo. 

Santo Agostinho. 

359. Vale mais so_{fre1· a nw1·te que :nentir 

Sendo o cura de Clermont preso pela gentalha em 
Autuo, o governador, que queria salval-o, aconselhava-o 
a que, já que se negava a prestar o juramento, ao me
nos permittisse que dissesse ao povo, que elle o havia 
prestado. «Desmentil-o·hei diante do povo. r espondeu o 
cura; não quero, nem me é licito salvar a v ida por meio 
d'uma mentira. Deus, que me prohibe prestar o jura
mento, probibe-me ig ualmente dar a entender que o fiz. » 
Calou-se o governador, e o cura morreu qual marty r in
trepido de Jesus Cbristo. 

Dus01s, Os htroell chrútãos. 

Nunca. é li c i to trahir a vet·dade; mas podemos per
mittir, que se enganem os inimigos e dirij 1.m o seu pen
samento para outro objecto. 

360. Santo Athanasio 

Não contente Juliano com mandar sah.r Santo Atha
nasio de Alexandria e de todo o Egyptc , pelo grande 
odio, que lhe tinha, deu ordem secreta para que o ma
tassem; o que sabido pelo santo embarcot em um navio 
para fugir do perigo. Iam os arianos at1 az d'elle, e já 
estavam quasi a alca.nçal-o, quando o sar,to ordenou ao 
piloto que volte,sse e se fizesse encontrado com os seus 
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tDimtgos. P erguntaram estes em alta voz aos do navio, 
se tinham visto Athanasio. E como elles respondessem 
affit·mativamente, e que pouco antes o haviam visto pas
sar por alli, seguiram a sua. direcção contraria. á que le
vava Athanasio, ficando logrados. 

Vida de Santo Atha1W3iO. 

361. S. Thomaz de Cantum·ia 

Vendo-se S. Thomaz, arcebispo de Cantuaria., perse
guido por Henrique n, rei de Inglaterra, fugiu para Fran
ça, onde julgava achar um asylo; ia montado em um 
cavallo sem selim nem freio; e como alguem o reconhe
cesse, o santo disse-lhe: Sim, bom modo de andm· a ca
vallo é este pa1·a um a7'cebispo de Cantua1·ia. Ficou o ho
mem satisfeito com esta r esposta, que era litteralmente 
verdadeira; não insistiu mais, e o arcebispo livrou-se de 
seus inimigos. 

Vida de S. Thomaz de Carúuat'ia . 

Falso testemunho 

A mentira, dita em juizo, chama-se falso testemunho. 

362. Histo1'ia de Nabotlt 

O israelita Naboth possuía em J esrahel uma vinha 
junto ao palacio de Achab, rei de Samaria. Desejando o 
príncipe possuir a vinha, quiz comprai-a . Mas Na both 
respondeu-lhe: «Deus me g uarde, que eu te dê a heran
ça de meus paes. » Exasperado com esta r esposta, Achab 
entra no seu palacio, deita-se na sua cama, volta o rosto 
para a parede, sem querer comer nada. Sua mulher Je
sabel, vindo ter com elle, disse-lhe : a Que é isto? Va
mos, levanta-te, come, e socega o teu espírito, que eu te 
darei a vinha de Naboth. » Com e.ffeito, subornou duas 
falsas testemunhas, que accusaram o desgraçado de ter 
blasphemado contra Deus e contra o r ei. Foi Naboth 
condemnado á morte e apedrejado, e todos os seus bens 
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foram confiscados em proveito do rei. Tendo- o sabido J e
sabe!, foi ter com Achab, e lhe disse: a V ai, e assenho
rea-te da vinha de Naboth, porque já é morto.» Achab 
partiu logo de Samaria, e foi a I srael para se apossar da 
vinha. Mas o Senhor mandou ao encontro de Achab o 
propheta Elias que lhe disse : «Mataste a Naboth, e te 
apoderaste do que era seu. Eis o que diz o Senhor : N'es
t e mesmo lugar, em que os cães lamberam o sangue de 
Naboth, lamberão tambem o teu . Se Achab morrer na 
cidade, comel-o-hão os cães, e se moner no campo, co
mel-o-hão as aves do céo. J esabel será. tarobem comida 
pelos cães.» Pouco tempo depois, Achab m H-re em uma 
batalha, atravessado d'uma setta ; foi enterrado em Sa
maria, e cumpriu-se o que havia sido annunciado pelo 
propheta, lambendo os cães o sangue de Ao;hab, no mes
mo lugar em que fizera morrer Naboth. J esabel foi pre
cipitada d' uma janella de seu pala.cio á rua e devorada 
igualmente pelos cães. 

Liv. 111 elos Re s, cap. xxr. 

Murmuração 

Commettemos o pcccado de murmuração, quando des
cobrimos as fal tas de outrem áquclles, que não as conhe
cem, e a quem não é necessario dal-as a conhecer. 

363. Resposta d'um santo abbarle a u· n solitm·io 

Certo solitario perguntava um dia ac santo abbade 
Pomen: «Pad re, como pó !e algucm abs er·se de fallar 
mal do proximo?- T endo sempre pre!lente, respondeu 
elle, o nosso retrato e o do proxirno. s( olharmos com 
attenção para o no::~so ret.-ato e para as f:. I tas, que cada 
dia commettemos, então aprecia1·emos mu· to o retrato do 
proximo. E assim, para não f,dlar nunca nal dos outros, 
é mister r eprehender-nos sempre a nós n: esmos. )) 
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364. Como devemos po?·ta?·-nos com os qtte ?Htwmu?·arn 

Refere-se a respeito de S. Pacomio, que quando al
gum de seus religiosos fallava d'um modo pouco favora
vel d'outrem, não sómente n?to dava credito ao que di
zia, mas tambem se retirava logo, dizendo : «Da bocca 
d'um homem de bem, nunca sahe cousa má; nunca fal
Ia de seus irmãos com palavras envenenadas. » 

Vida dos 1Jadres do deserto. 

365. Santo Agostinho abon·ecia muito a mu?"'1lU?'ação 

Santo Agostinho, para impedir a murmuração, que 
se deslisa faci lmente durante a comida, tinha feito es
crever na casa de jantar estes versos: 

Ningucm de quem 'stá ausente aqui mu1·murc; 
E quem receie u'isto desmandar-se, 
P1·ocure antes da mesa Levantar-se. 

E começando um dia a lguns amigos a fallar de fal
t as do proximo, reprebendeu-os Jogo o santo, dizendo 
que, se não cessavam, era preciso ou risc11r aquelles ver
sos, ou levantar-se da mesa. -Assim· deveríamos nós 
outros usar da firmeza, que nos fosse possível, para im
pedir a murmuração. 

Viela de Santo Agostinho, por PossiDIO. 

Calumnia 

Inventar factos fal sos com que accusaJ• o proximo é 
um grande peccado, que se chama calumnia. 

36G. S . Athanasio confuude os calumniado1·es 

Accusado S. Athanasio de ter feito cortar uma mão 
a Arsenio, confundiu os calumniadores do modo mais vi
ctorioso. Apresentou-se no conciliabulo de Tyro, acompa-
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nhado d'um só sacerdote, chamado Theodosio. l)s inimi
gos do santo, depois d'um preludio, cheio de falsidades 
e de mentiras, abrem uma arca, e mostram a celebre 
mito, dizendo a Athanasio : Eis-agui o que ha-de julgar
te e condemnar-te; reconhece a mão de Arsenio. Athana
sio, como se estivesse convencido, conservou- se algum 
t empo com a cabeça baixa e guardando silenc:io ; em se
guida olhando para os seus inimigos com ar tímido, lhes 
diz : Conhece algum de v6s A1·senio ~ Levantam-se mui
tos bispos, e dizem, que o haviam visto em out ro tempo, 
e t inham ainda presente a sua physionomia. o santo bis
po havia mandado occultar na casa Arsenio, prevendo, 
que necessitaria de sua presença. Feito pois um signal, 
entra de repente um homem coberto com uma grande ca
pa: era Arsenio. Ordenando-lhe Athanasio, que levan
tasse a cabeça, disse: Reconheceis-lo~ este é o A1·senio, 
que eu matei, e a quem p?·ocu?·m·am dw·ante ttmto tempo. 
Ficou toda a assemblóa confusa, vendo o que muitos 
d'elles julgavam morto ou ao menos longe d 'aquelle lu
gar ; e Athanasio, aproveitando-se d'aquella s·trpreza, le
vanta uma parte da capa, e most ra uma das mãos de 
Arsenio; depois chama-o á parte como para lespedir-se, 
e descobrindo a outra mão, diz aos bispos: Eis-aqui, me 
parece, as duas mãos de Arsenio; não sei, que tivesse t?·es . 
Os meus adve1·sarios di1·ão d' onde vem a te1·cetm. Os aria
nos, longe de se desenganar com uma jus .. ilicação tão 
evidente, irritam-se ainda mais contra Atbanasio. Enfu
recidos por se verem confundidos, e como ehrios de ,vin
gança, enchem a assembléa de gritos tumul· uosos : E um 
embusteiro, mn magico, exclamam elles, qu1 nos fascina. 
a todos com os seus so?'tilegios; merece doiJTadamente a 
mO?·te. Tel-o-hiam despedaçado; mas os offictaes do impe
rador oppozeram-se e o fizeram embarcar na noite se
guinte. Atbanasio foi arrastando de dester ·o em dester
ro o peso d'esta calumnia; os desertos e até a sepultura 
de seu pai lhe serviram de asylo para so subtrabir ás 
perseguições de seus inimigos; mas apesar de tão crueis 
vexações, conservou sempre grande tranq·tillidade d'al
ma. - Que diríamos, que faríamos nós, se• nos víssemos 
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opprimidos com semelhantes contradicções? Envergonhe
mo-nos de nossa fraqueza . 

Vida de fi. Atlianasio. 

367. Dous santos calumniados 

S. Vicente de Paulo, este homem digno da admira
ção de todos os seculos, foi uma vez vilmente calumnia
do por um juiz, em cuja casa vivia, que o· accusou de 
ter roubado quatro cocudos. Dm1acreditou o santo entre 
conhecidos e amigos; mas Vicente de Paulo, fazendo 
pouco caso de tão ridícula accusação, limitou-se a negar 
o facto e a dizer tranquillamente : Deus sabe a ve1·dade. 
Seis annos pesou sobre elle esta falsa suspeita, durante 
os quaes nada disse para se defender, nem deixou esca
par a menor queixa. Afinal o mesmo ladrão se manifes
tou.- S. Francisco de Sales foi igualmente atacado na 
sua reputação por um libertino, que estava irritado con
tra elle, porque tinha querido apartar do CI·imo uma cor
tezã, que elle mantinha. Suppoz pois, que o santo prela
do havia escripto uma carta a esta. mulher de má vida. 

· E como imitou muito bom a letra e o cstylo, e fallava 
n'ella a linguagem da mais infame paixão, esta calum
nia enganou não poucas pessoas, que o olharam como 
um abominavel bypocrita. O santo sofft·ett esta imputa
ção com admiravel pacient;Ía, até que dous aunos depois 
o cu! pado, agitado pelos remorsos de con:;ciencia, confes
sou a sua culpa, pedindo, que se désse toda a publicida
de possível á sua retractação. 

Gom:ijcAuo, Viela dos santoB. 

3G8. Pacienciet d'um a1·cediayo calumniadv 

Difficilmente l:!e achará em todos os seculos um mi
nistro de J esus Christo mais perseguido, mais profunda
mente humilhado e cheio de opprobrios e calumuias que 
o padre Boudon, arcediago de Evreux . Calunmiado an
te o seu bispo por homens, que não podiam vêr tanta 
piedade e virtude, porque era nma severa u coutinna 

CATECISMO. 20 
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censura de suas desoruens, Boudon foi interd cto e pos
to em um estado semelhante ao de seu divino Mestre du
rante a sua .Paixão. Todos os ca.miuhos da dur se abri
ram para ellc, e foram -lhe fechados todos os da consola
ção. H avendo-o trahido uns, abandonado outros, e des
prezado todos, era o alvo de todos os tiros e recrimina
ções. Não contentes de fugir c\'ellc, apontavam-o com o 
dedo, carrega>am-o de injurias, dirigiam-lhe os mais 
grosseiros epithetos , chegando ao extremo de fazer o si
gnal da cruz ao vêl-o, como se vissem o demonio, e de 
lançar-lhe agua benta como a um endemonioh.tdo. Mas o 
arcediago, modêlo completo de paciencia e s11bmissão á 
Providencia divina, não abriu nem uwa só v ez a bocca 
para sc lamentar , nem disse uma só palavra para se jus
tificar, permanecendo oito annos sob o pêso da calumnia, 
contente e alegre de t er a.lgurna cousa que p ldecer por 
seu divino 1\J estre. -A innocencia foi por fim reconhe
cida, vendo-se claramente, que todas as acc·1saçõcs le
vantadas contra elle eram effeito da inveja e da impos
tul·a. O seu maior inimigo pediu-lhe perdão de seus ex
cessos, e o bispo de Evreux, ab1·indo afinal os olhos á. 
luz, nito só restabeleceu o arcediago nas priP1eiras hon
ra~; , mas tambern entendeu, que devia inrlermisal-o de 
seus desgostos, dan rlo-lhe provas nuthentica.s de summa 
estinu1. e affeição. Honrou com a sua presenç~ muitos de 
seus sem1ões, e quiz que, em quanto perma· tecesse em 
Evreux, não tivesse outra mesa, que a sua..- Assim jus
tificou Deus o seu servo, e aquell es, que amamm a r eli-. 
giào, tiv~ram o prazer de o vêr, como antes ela sua des
graç..'l, exercendo o seu apostolico zelo já na t.dministra
ção do sacramento da penitencia, já. em todo '! os pulpi
tos da diocese. 

Col.L RT, Vida do padre ':JoudOJt. 

Juizo temerario 

Offende-se a. Deus, julgando mal das acções ou inten
ções d'uma pessoa sem juRta razão; e é isto o que se 
cha.mu. juizo feme1'a?·io. 
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369. S . Paulo e os habitantes de Malta 

Tendo naufragado nas costas de Malta o navio, que 
conduzia S . Paulo de J erusalém a Roma, esmet·ando-ee 
os habitantes em receber bem a tt·ipulação, accend eram 
uma grande fogueira para que se aquecesse, e S. Pau
lo, tendo ajuntado e posto sobre o lume um mólho de vi
des, foi mordido d'uma víbora, que se achava entre el
las. Quando os habitantes do paiz viram a bicha penden
te da mão de S. Paulo, fizeram um juizo tem~rario con
tra elle, dizendo entre si: a Certamente este homom é 
algum matador, pois, tendo escapado do mar, a vingan
ça divina o não deixa. viver. » Mas em breve se mudou 
em admit·ação a má idéa, que ci 'elle tinham conceb;c!o 
t ão temerariamente, pois S. Paulo sacudi u a víbora no 
fogo, e em lugar de cahit· morto, como elles esperavam, 
não experimentou damno algum da mordedura d'este ani
mal venenoso, segundo a pt·omessa que J esus Christo ti
nha fei to a seus discípulos. E ste prodígio e muitos ou
t ros, que obrou o santo na ilha, converteram um grande 
numer o de pessoas. 

Actos dos Apostolos, cap. n:vm. 

CAPITULO XV 

PSIUEflW MANDAMEN'l'O DA IGlm.J A 

P. A que nos obriga o primeiro mandamento da Igreja? 
R . O primeiro mandamento da Igreja obriga-noR a ou

vir missa aos domingos e nas mais festas consagradas ao 
ser viço de Deus. 

370. A J,qq·eja tem pode1· de institui?· f estas 

A Igreja christã, succedendo á synagoga, herdou tam
bem o poder, que aquella tinha para o govel'no da religião. 

* 
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Na lei antiga, além das festas instituídas pe.o mesmo 
Deus, como a Paschoa e o Pentecostes, vemos outras esta
belecidas pela synagoga. As~im para celebrar o benefi!:!io 
de se vêr livres da ty ranni>~. d' Amao, que tinha fei to publi
car um decreto J e morte contra os j nueus, determ inou-se, 
que a fe ti ta commcmorativa d'este facto fosse celeb rada 
todos os ao nos. Assim Judas nlaccbabeu, tcnJo puriticado 
o templo de J erusalém, que havia ~:~ i do profanado durante 
a perseguição de Antiocho, mandou cd ebrar a. festa da 
nova dedicação todos os an nos com oi ta \'a; e esta festa 
existia ainda no tempo de J esus Christo, que fez a via
gem a Jer usalém para assistir a clla. 

SoL·a explicaçiJ.o do C((lt â11mo . 

3 7 1. A ·ui1·gem Ji.11.is iu. 

As perseguições não impediam os christãou de cele
brar as festas da Igreja. l a uma virgem christã, por nome 
Anisia, á assembléa dos fieis, quando um guarda do im
perador Diocleciano, admirado da sua modestia , lhe foi 
ao encontro, e l he disse : «Detem-to ; aonde vaes?» A oi
si a, temendo, pelo tom de voz, com que lhe fallava, vêr-se 
insultadu, fez o signal da cruz para obter d«, Deus a 
graça de resistir :i tentação. Julgou-se o soldado offen
dido, vendo, que não res pondia senão por este signal 
á. pergunta, que lhe faziH; poz a tnào sobre ella , e dióse
lhe : GRcsponde ; quem és e aonde vae:;?o Ell 2 respon
deu animusameute : uSou nmu. serva de .hsus Ch?·isto1 e 
·vou á assembléa do Senh01·.- Im pedir-te·hti ti< ir, e te 
levarei a sacrif:i ...:ar aos deuses ; hoje nós outros .tdoramos 
o sol, e tu o adorarás comnosco. » E ao mesmo · empo at·
rancou -l he o véo, que cobria o seu rosto. Ani1>ra t ra tou 
de o impeJir, e LlisJe-lhe : Vu.i-te,misemuel; JesL s C!wísto 
te castiga1·á. O soldado cntli.o enfureceu-se t~ nto que, 
puxando da espada, a cravou no coração dn v irgem 
cbristã . O seu corpo cahiu por terra banhado em sangue, 
mas a sua alma foi, coroada de gloria , gozar no céo. 

lí'LMunv, Hist . I!CClu. 
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372. Zlllo do.9 indíos pela celeb1·ação das f estas 

Um missionario jesuíta, depois de referir em uma de 
suas cartas o zelo e fervor, co111 que os índios do Para
guay cu~prem os deveres da religião, continúa d'esta. 
sorte: «E sobretudo nas festividades, que fazem brilhar 
mais a sua piedade. Nos tempos destinados pela Igreja 
para r ecordar os tormentos do Salvador na sua Paixão, 
procuram representar esta triste bistoria, e exprimir ex
teriormente os sentimentos de penitencia e de compunc
ção, de que e!lt ão penetrados. Na. quinta-feira santa á. 
noite, depois de ter ouvido o sermão da Paixão, vão em 
procissão a uma especie de Cal vario ; uns levam cruzes 
pesadas sobre os hombros, outros t em a fronte cingida 
de corôas de espinhos ; ha alguns, que caminham com os 
braços estendidos em fórma de cruz; muitos praticam ou
tras obras de penitencia; fecha a marcha uma larga se
rie de rapazes, que vão dous a dous, levando nas mãos 
diversos instrum entos da Paixão do Salvador. Chegados 
ao Calvario, prostram-se ao pé da crnz, e depois de re
novar varios netos de contrição, de amor, de esperança, 
etc., fazem uma protestação publica de fidelidade invio-
11\vel ao serviço de Deus. Ao aproximar-se a festa do 
Co1-pus Ch1·isti, preparam-se alguns dias antes para a ce
lebrar com toda a magnificencia, de que a sua pob:·eza 
os torna capazes. Adornam as fachadas de suas habitações 
com ramos de palmeira, entrelaçados com arte uns noR 
outros, orlados das mais bellas flôr es de seus jardins, e 
com pennas de diffcrentes côres ; levantam arcos de trium
pho a certa dista ncia uns dos outros que, posto que cam
pestres, não deixam de causar admiração pot· seu gosto. 
Espargem folhas e flôt·es em todas as ruas, por onde h&-de 
passar o Santíssimo Sacramento, e collocam a e!>paços ani
maes, que mataram, como veados, tigres, leões, etc., 
querendo que todas as creaturas rendam homenagem ao 
soberano Deus, que as creou. Põem defronte das casas o 
milho e outros grãos, que devem semear, afim de que o 
Senhor os abençôe, quando passar. Finalmente na mo-
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destia e piedade, com que seguem a procissão dão um 
testemunho authentico de sua fé n'este grande mysterio 
do amor de Deu::~ para com os homens. Muito~ intieis da 
visiubança, que elles convidam ordina·riamente para as
sistit· a e~ ta ceremonia edificante, movidos de tão religiosd 
espectaculo, renunciam á sua infidelidade, pedem para 
se estabelecer entre elles e ser admittidos no numero dos 
catechumenos. o 

'Cm·tCUI edificantcs, t. VIt. 

373. Zelo dos pr-imei1·os ch1·istãos 

Os primeiros chr istãos a té se expunham ao martyrio 
para assist ir ao santo sacr1ficio ao domingo e nos dias 
festivos. Compravam os guardas, e penetrando nas pri
sões e nos calabouços, assistiam á celebração le nossos 
mysterios sacrosantos. E S . J ustino, sacerdote não po
dendo estar em pé, e forçado a conservar-se estendido 
no ca.labouço consagrou sobre o peito a divina Eucha
ristia. 

FL~:unY, Hist . ecclu. 

37-:1:. Como D eus premeia os que gua1'dam as f~stas 

Viviam em uma povoação dous homens, que exerciam 
o mesmo officio : um t inha mulher e fil hos, e coc1tudo era 
tão devoto de ouvir missa, que por nenhum caso faltava a 
ella, e assim nosso Senhor o ajudava e lhe angm mtavá 'os 
bens. O ou tro pr.lo contrario, não tendo nenhum · ilho, mas 
só sua mulher, t rabalhava sempre de dia e de no te, e ra
ras vezes ouvia missa até nos dias de festa. Nu.,ca sabia 
da miseria, antes padeci (~ necessidade e pobreza . Tendo -se 
um dia encontrado com o outro, pet·gun tou-lhe a D'onde 
te vem tantos bens, e como succede teres tar to lucro, 
e que, apesar de ser tão numerosa a tua famil ia nunca 
te falta o necesso.rio, em quanto que eu, sendo só e tra
balhando mais, vivo sempre nà pobreza.?» A isto respon
deu o que tinha por devoção ouvir missa cada dia. , que 
elle lhe mostr;u·ia. no dia segninte o lugar onde achava. 
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aquelle lucro. E chegadn. a manhã, foi a ca:Ja do outt o, 
e o levou comsigo á igreja, e t endo acabado de ou vir 
missa, lhe disse, que voltasse para sua casn. trabalhar; 
o mesmo fez no segundo dia ; mas no terceiro , vindo ou
tra vez a. sua casa pam o le v<~.r cvmsigo á ig-reja, o ou
tro disse-lhe : a lr mão, se eu qu izer ir á igreja, não pre
ciso que me leves, que bem sei o caminho ; o que eu de
sejava saber ele ti, em o lu~a1· onde acha;;te tão bom 
meio de te enriqueceres, o que me levasses lá para que 
eu tam bem me podesse fazer r ico. » .A o que o outro res
pondeu : ((Eu não sei, nem tenho outt·o lugar onde bus
car o thesouro do corpo , c o premio dn vida etetna. » 
E para confirmar Í:J to, disse : « Pur ventura não sabes o 
que o Senhor nos diz no santo Evangelho : Buscai p1·i
mei1·o o ?·eino dos céos c a sua j ttstiça, e toclas as mais 
causas se vos acrP-scentcwào? , O bom homem, tendo ou
vido isto, e entend ido o rnysterio, cahi Lt em si, o cum· 
pungido emendou a sua vida, não trabalhanrlo nos dias 
de festa, e assisti nrlo ~í missa d'alli em dia!l tc• cada dia, 
com o que lhe começou a ir bern, e 1L correrem-lhe pros
peramente todos os seus negocias. 

Suuro, Vidtt d ~ S . João E.~moter . 

· 075 . O j ervo1·osn agricttlto1· 

Houve no principio d'us te t!Cculo na parochia ele Ro.r
bon, perto de S . Marc.;elli no, bispado de Gr enoble, uru a 
famíl ia de lavradores, cujo chefe deu grandes provas de 
santidade. Chamava-se Antonio Ginicn, e ainda que vi
via a uma legua de distancia da igrej a, não tleixav11. de 
ser um dos primeiros a chegar a ella, para assistÍI· aos 
actos r eligiosos, subretudo á. missa parochial, que n'aquelle 
lugar 1:1e diz muito cedo. Nenhnm dia da quaresma fal
tava a ella, nem a nenhuma. festa de devoção. Nos ul ti
mas annos de sua vida, não pndia ir de inverno por causa 
da dôr das pemas ; mas desde a Paschoa até ao dia de 
Todos os Santos, levantando-se ás duas horas da manhã, 
o velho ia apoiado em dous bordões até á ig reja, on•1c 
chegava a t empo, depois de quatro horas d 'uma marcha 
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pe:~adissima. E ' te bom christào morreu pelos f ns de de
zembro de 1809, na idade de setenta e cinco annos. 
Quão longe estão alguns de imitar tão religioso procedi
mento ! 

J<JstreiWJ 1·etigiosa.s. 

CAP11'ULO XVI 

SEGU::\DO ~fAXDA~U:1W0 DA f (tH-E.JA 

P. Que no:! ordena a Igrc,ia no segundo man iamento? 
R. i-Tv segundo mundamcnto 1'1. Igr~ja ordena-nos, que 

confes;;emos os no:>:!O'i peccados ao menos uma vez no 
anno com a'> dispo3içõe;; nece.isarias . 

316. A co11jissão não é invenção das hom~ns 

Lêmos no Evangelho de S. João, que, depois da re
sut·reição, J esus appareceu aos Apostulos, antes de voltar 
para seu Pai, e lhe:; disse : «Recebei o Espírito Santo ; 
aos que perdoardes os peccados, ser-lhes-hão perdoados; 
aos que os retivcrdes, ser-lhes-hão retidos. n Por cujas pa
la>ras Jesus Christo constituiu os scn;> ministros j uizes das 
consciencias, dando-lhe;; o pot.ler de perdoar e de reter os 
peccados, segundo crêssem que deviam ou não mereciam 
ser perdoados ; mas como poderá o sacerdote julgar razoa
velmente se póde ou não perdoar ol3 peccados, ue não co
nhecer não só o numero e qualidade, aenito tambem t udo 
o que pôde notavelmente aggraval-os, e sem qu~ conheça 
ainda as disposiyões actuaes do penitente? Tudo isto é 
indispensavel para illustrar o seu cspiritc, dirig r e r ecti
ficar a sua se o ten çn . Os juizes espiri tuaes, as! im como 
0 " outro'! juizes, não podem lêr o pensamento e o inte
rior do cor:•çi!o, nem adquirir o conhecimento sufficiente 
cl'estas circnmstancias senão pela decln.ração iÍncera e 
voluntaria, que lhes fizer o peccador. É o que precisa
mente se chama confissão. Esta está tão essencialmente 
nnida com o poder judicial, de que J esus Christo reves
tiu os seus ministro~ , que sem ella seria impossível exer-
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cer as funcções de seu ministerio. É pois tão certa a obri· 
gação de confessar os peccados ao sacerdote, como o é, 
que J esus Christo disse aos Apostolos e em sua pessoa 
aos que lhe succederam legitimamente no exercício de 
seu ministerio: «Recebei o E spírito Santo: aos que per
doardes os peccados, ser-lhes-hão perdoados ; aos que os 
retiverdes ser-lhes-hão retidos. » 

3 7 7. Um 1·ei c W ll st~bclito 1·ebelde 

Um homem do povo foi admittido na côrte d'um ho
mem poderoso. Nada faltava á sua felicidade : honras, 
r iquezas, tudo se lhe havia dado pela munificencia do 
monarcha. 1Has e~tes beneficios nào lhe inspiraram uma 
fidelidade e um atfecto inviolaveis á magestade do rei; 
arrastado por uma vil paixão, o ingmto commetteu o 
crime mais enorme, que póde imaginar-se contra o seu 
bemfcitor. É ver dade que se não patenteou ao publico; 
comtudo, chegando á noticia do monarcha com provas 
irrefragaveis, este, usando do direito que t inha de cas
tigar, pronunciou a sentença de morte contra o culpado. 
Pallido, t rem ulo, com og ôJ hos baixos, mal podendo ter
se em pé, o desgraçado é conduzido ao supplicio; já o 
carrasco tem levantado sobre a sua cabeça o instrumen
to fata l ; já o ingrato vai soff't-er o j usto cast igo do seu 
crime, quando se ouve de repen te uma vo;;o; forte, que 
g rita : G-raça, g1·aça da pa1·te d' el-1·ei! O réo apenas ou
sa crêr o qne ouve ; de pt·ompto chega o enviado do rei 
e lhe diz : o Meu amo é tão bom, que te concede o per
dão, mas quer, que confesses o teu crime a um. de seus 
ministros, sem om ittir a menor circumstancia. E esta a 
unica condição, que a sua generosidade te impõe ; esco
lhe, pois, entre o supplicio e este meio de salvação. 
Ah J mostrai-me e;jse ministro, exclama o r éo cheio de 
alegria; estou prompto a confessar-lhe t udo; não tenho 
medo senão d'uma eousa, e é, que mr u amo se retracte.» 
O enviado responde : a Meu a mo é tão bom que, em pro
va da sua. clemencia., te per mitte escolher aquelle, que 
mais confiança. te ini!pirar entre trin ta de seus ministros; 
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além d'isto impõe ao ministro um silencio absoh to a res
peito de tudo o que lhe r evelares, sob pena de occupar 
o teu lugar no cadafalso ! '' Quem poderá imagin.1r os no
vos transportes do padccente, o as bençãos, que a turba 
dirige ao monarcha? Peccadores, não vos reconheceis 
n 'esse culpado? Não reconheceis o vosso Deus n'esse rei 
tão clemente? Sim ; vós outros, honrados com 1\ proLec
ção mais especial e cumulados dos maiores h•,meficios, 
atrevestes-vos a rebellar -vos contra o Senhor. A sua jus
tiça alcançou-vos, convenceu-vos e condemnon-vos; já 
vos está preparado o supplicio . Mas uma voz, a da mi
aericordia, fez-se ouvir, e pediu graça para vós. Sim, o 
Senhor perdôa-vos, e para isso não vos impõe < utra. con
dição, que a de accusardos os vossos CJ'imes a u•n de seus 
ministros, e vos permitte escolher, não ent1·e trinta nem 
entre mil, mas ent1·e todos os sacerdotes, aqnol le em quem 
t iverdes maia confiança; o mais impenetravcl Eigillo sel
lará a vossa confissão; e o sacerdote, que chegasse a 
r ompêl-o, tornando-se mais culpado que vós mesmos, oc
cuparia o vosso lugar, e soffroria uma eterna condemna
çno. Deixai, pois, de b lasphemar e de vos queixar da 
clemencia. infinita de D eus; não chameis cruelc ade o que 
deve parecer-vos um excesso do miscricol'(lia e ele indul
gencia; e convencidos de que a confissão é ur 1 meio in
dispensavel para r ecobmr a graça de Deus, apt·essai-vos 
em submetter-vos a uma condivão, que só é p• ·sada para 
um homem orgulhoso e insensato. 

O I'ADin: GuYo~. 

378. Desgmça do que não se confessa 

R efere o venerava! Beda. na bistoria de (nglaterra , 
que Conrado, principo piedosissimo, tinha nE sua côr te 
um fidalgo, !1. quem estimava muito por causa dos gran
des serviços, que lhe havia prestado; mas que, a pesar de 
r epetidas instancias, tinha passado muitos an nos sem se 
ap roximar do tribunal da penitencia. Viu-se a tacado de 
uma per igosa doença; o rei visitou-o e exhor ou-o a. que 
se confessasse ; porém nada pôde obter. Vol tf)U com tudo 
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a vêl-o, e achando-o muito mal, rogou-lhe encarecida
mente, que não morresse n'aquelle estado. Mas o mise
ravel, depois de ter permanecido por alguns instantes 
sem responder, olhou afinal para o rei com os olhos es
pantados e exclamou: «Já não é tempo; estou perdido; 
o inferno será a minha morada.» Dizendo estas palavras 
hot·rorosas, morreu na imponitencia e desesperação. 

B~:oA 1 Hilfloria cl'Ingtaten-a, liv. v. 

379. G?·ande loucttra nc'Lo se confessar senão na qum·esma 

Querendo um prégador fallur sobre a necessidade de 
não differir a conversão, começou assim a sua instruc
ção: «Quando cheguei, meus irmãos, a esta cidade para 
exercer o sagrado ministerio, presenciei um tdstissimo 
espectaculo. Atravessando uw mancebo preeipitadamente 
a praça publica n'uma carruagem, e~ta espedaçou-se; o 
desgraçado escapou da morte, mas não tem membro al
gum, em que não experimente viva dôr. A gente com
padecida aproxima-se d.'elle ; todos se interessam por sua 
sorte, lhe faliam em chamar o medico. - Um medico! 
respondeu elle; na quaresma o chamarei.» Bem podeis 
imaginar, quão admirados ficariam os espectadores; sem 
duvida todos diziam, qne elle tinha o juizo transtornado . 
Não vos admireis, meus irmãos, se eu vos digo que sois 
esse desgraçado e insensato. Sim; correndo precipitada
mente no caminho do crime, déstes uma queda funesta; 
a par te mais nobre de vós, a vossa alma, está mais que 
ferida, está morta; falia-se-vos d'um medico omnipoten
to, não por natureza, mas pela missão, que r ecebeu do 
Deus, e que póde restituir-vos a vida; e vós não cessaes 
de repetir: Na qtw1·esma 1·ecor1·erei a esse medico! Quan
tos ha ainda que nem este termo põem á sua di lação? 
A comparação fez no espi t·ito dos ouvintes tão viva im
pressão, que a maior parte d'elles se apressaram em se 
aproximar do tribunal da penitencia. 

l\JF:n.\ u1.1·, Ensino da retigicio, t. 11 1. 
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CAPITULO XV!l 

TERCEIRO MANDAMENTO DA IGRE-JA 

P. A que nos obriga o terceiro mandamento da Igreja? 
R. O terceiro mandamento da Igrej a obriga os fieis 

a. communga.r todos os annos na. sua pa.rochia. clura.nte o 
tempo paschal. 

380. P ascltoa dos israelitas 

Os israelitas purificavam-se antes de comer o cordei
ro paschal, e o que não estava purificado, era condem
nado á morte. Deviam comêl-o em pé, em signal de v i
gilancia; com o bordão na mão, como quem vl.Í de jor
nada; com leitugas bravas, symbolo da penitencia; com 
os rins cingidos, significando a pureza: ceremonias que 
r epresentam ao vivo a disposição com que os fieis devem 
fa.zet• a communhão paschal. 

:No~:a e:l)plicaçttO do Caf eci smo. 

381. Modo rle srwt~ficcw a semana em que se communga 

Eis como a santificou, a exemplo de S. Luz de Gon
zaga, um christão, que se via na precisão dn viver no 
seculo, e que queria preservar-se dos perigos, que acha
va no mundo. O confessor permittia-lhe commungar ca
da domingo, e elle preparava-se para isso no1 tres ulti
mos dias da semana, empregando em acção d1 g raças os 
outros tres dias, que seguiam a communhão. ·-A quin
ta-feira era para elle um dia de fé: occupa vu- ~e em ado
rar Jesus Christo realmente presente na Eucbaristia, di
zendo sem cessar: llfeu Deus, c1·eio a vossa r eal presen
ça; augmentai a minha f é; eu vos ado1·o. -A sexta-fei
ra era um dia de esperança, durante o qual fe humilha
va muito e pedia perdão ao Senhor, dizendo: Meu Deus, 
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espe1·o em ·v6s; não desprezeis o meu co1·ação, que e.~tá hu
milhado e contrito.-O sabbado era o cl ia de amor e de 
desejos de se unir com .Jesus Ohr isto: 6 meu amado J e
sus! quando vireis a mim, e me unirei convosco~- O 
dumingo eru dia de jubilo, de consola~ão e de fideli
darle ; unia-se espiritualmente com o seu Salvador, se
guindo em tudo as aspirações da graça, e exclamava : 
J á estou em J~.çus Christo, e J esus Cltristo está em mim; 
quem pode1·á .iámais separar-me d'ellâ -A segunda-fei
ra era para (llle o dia de acção de g raças, exclamando 
r epetidas vezes : Como poderei da1·-vos dignamente g1·aças, 
6 meu Deus, pelo favm·, que me concedestes~ - A terça
feira era dia de offer ecimen to e de consagração c. e si mes
mo a Deus : Senhor, v6s déstes-vos inteimmente a mim, 
eu dou-me intei?·amente a ·v6s. -A quarta-feira era dia 
de oração, pedindo por todas as necessidades de sua al
ma: Que me negw·eis, Senhor, tendo-me dado tudo quanto 
sois :l-No dia seguinte, quinta-feira, tornava a começar 
o mesmo exe1·cicio, repetindo-o com novo fructo e nova 
satisfação. Quão agradavel seria a J esus Ohristo, quão 
dõce e salutar para a a lma comm ungar assim ! 

LAsAuss}:, Ea;plicação do Catel.!ismo. 

382. O sacrilegio castigado 

Um joven chinez, não obstante manter relações cri
minosas, quiz commungar pela Pasehoa . A vergonha de 
declarar os peccados, e o t emor de que o confessor diffe
risse a a bsolviyão para outro tempo, o induziram a oc
cultar parte dos seus peccados na confissão; r ecebida, 
pois, a absolvição, teve a audacia de se apresentar á san
ta mesa e de recebe1· o corpo adoravel de Jesus Ohristo. 
Mas o novo Judas não fez impunemente a sua sacrílega 
communhão; pois, apenas commungou, se apoderou d'el
le o demonio, não cel!sando de o agitar todos os dias de 
um modo horrível. Certificado de que elle estava posses
so, o bispo encarregou um missionario de lhe fazer os 
exorcismos. E querendo o missionario mostrar aos assis
tentes, que o mancebo se achava verdadeiramente pos-
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suido do demonio, ordenou a este, que o lev mtasse e 
conservasse suspenso no ar; fêl-o o demonio, e o teve 
suspenso, tocando quasi a abobada; o missionn•·io orde
nou-lhe em seguido. que o tornasse a pôr no solo; o de
monio obedeceu, e poz no chão o mancebo, sem lhe cau
sar nenhuma sensação dolorosa. o: Dize-me, lhe perguntou 
o missionat•io, porque te apossaste do corpo d'este chris
tão ?» O demouio respondeu: Tinha direito sobre elle; é 
meu, pois fez urna má communhào. O mancebo, á força 
de orações, fico': livre pelos exorcismos da Igreja, que o 
miSiiiona1·io fez. 

Carta d 'wn mi8siona1·io da China ao d1·. Vinsleu. 

383. Communhão indigna 

S. João Damasceno dizia a respeito d'ella: o: O crime 
maior e mais nefando, crime que attrahe sobre os chris
tãos espantosos caRtigos, é receber iodignamer te a Jesus 
Christo, Filho de Deus, no sacramento de seu amor. Os 
profanadores d'este adoravel sacramento beberão o calix 
da divina vingança, durante a etern idade. » 

A um moribundo, que havia tido a desgraça de fa
zer communhões sacrílegas, afigurou-se-lhe vê · um demo
nio, que se aproximava d'elle, e lhe dizia estai palavras: 
«Já que commungaste indignamente, receberás hoje a 
communhão de minha mão.» Ouvindo isto, ) desgraça
do, ch~io de desesperação, põe-se a gritar: «. \.vingança 
de Deus está sobre mim, a vingança de DcuE está sobre 
mim»; e morre, pronunciando estas palavra s. Não es
queçamos, que antigamente o diacono dizia, antes de dar 
a communhão: «As cousas santas são para os santos. u 
O que não é santo, isto é, o que não está isento de pec
cado, e bem preparado, tome cuidado, não r e chegue á 
sagrada mesa para receber o Santo dos santos . 

Ann? ditoso. 

384. O cadafalso 

Quando .o celebre padre Brydaine prél!·ava sobre a 
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communhão indigna, recorria a um rasgo de eloquencia, 
que nunca deixava de produzir grande effeito. Depois de 
haver declamado com toda a força de seu zelo, de seu 
t11lento e de sua voz contra os sacrílegos, parava e se 
apartava, por assim dizer, do audítorio; fi xa\'a os olhos 
no altar, levantando as duas mãos juntas ; parecia absor
to e penetrado de respeito e de dôr diante do tabernacu
lo. Interrompia de repente este silencio, que fazia ainda 
mais impressão que as palavras, dizendo a espaços com 
os olhos fechados, com voz debil, que elle sabia b3;ixar 
tão bem, quando queria chamar a attenção: «Üs cegos! 
os ing1·atos ! que lhes direi, se apenas tem fé! . . . » E sen
tando-se, ou antes parecendo succumbir a este abatimen
to, dizia : «Despertai, despertai, meu Deus, em meu es
pírito a r ecordação de alguma historia edificante, de que 
os meus ouvintes tem tanta necessidade como eu, para 
mitigar a penosa impressão de tão horríveis profana-;ões. 
-Havia pois, meus irmãos, não muito longe d'aqui, em 
uma cidade, que não quero nomear para que não ve
nhaes no conhecimento daa pessoas interessadas, havia, 
digo, um mancebo d'uma fam ília distincta e d'uma 
conducta regular, que gozava em todo o paiz da mais 
bella r eputação, fi lho unico, muito conhecido por seu ex
cellente coração e que fazia a g loria e as delicias de seus 
pa.es. Mas relacionou-se com alguns mancebos de sua 
idade, que tomaram parte em um delicto tão grave, que 
a sua propria famíl ia quiz absolutamente, que se fizesse 
justiça . lnstaurou-se·lhe pois o p1·ocesso, de quo resulta
ram bastantes provas para os condemnar á morte . A de
solação era geral na cidade, pois iam ser executados na 
praça publica. Commovido, por isso, o nosso mancebo, 
não achando outro meio de obter o perdão, soube tomar 
tão bem as suas medidas que, pela mais extraordinaria. 
generosidade, fez que recahisse sobre elle toda a respon
sabilidade do crime commettido, parecendo assim o uni
co culpado aos olhos da justiça; de maneira que os jui
zes, segundo o rigor e a letra da lei, se viram obriga
dos a pronunciar a sentença. de morte contra elle. Era 
precisamente o filho do senhor da povoação : quão gran-
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de pois seria a consternação de todo:; ! Fixou-se o dia da 
execução para a manhã seguinte. Por uma admiravel 
disposição da divina Providencia, quando o algoz che
gou á praça pam p1·eparar o cadafalso, cahe ferido de 
uma morte repentina na presença tle todos. O povo gri
ta logo: Milagre manifesto do cóo; é absolutamente ne
cessario indultar o pobre padecente, victima voluntaria 
do mais heroico sacrificio. Mas de repen te outro, que era 
precisamente um dos que tinham perpetrado o crime c 
devia a vida a esse tão bcllo sacrificio, grita no meio da 
t urba: Ninguem se apresenta para levantar o cadafal
so? pois, cu me encarrego d'is11o ; falta algoz 'i farei as 
suas vezes e me incumbo do suppl icio. EnchBu-se toda 
a gente de horro1·, como nós mesmos que nos achamos 
aqui presentes, ouvindo tão deshumana proposta ; mas co
mo os juizes não t inham direito de rejeita!- \ 1 aquelle 
monstro poz mães á obrv. e a sentt:nça cumpriu-se. 

aSem duvida todos vós estaes tremendo, meus ir
mãos. Mas horrorisai-vos de vós mesmos . Esse manrcbo, 
que acaba de ruol'l'er d'a.lguma maneira diante de vós pe
la salvação de seus irmãos, sabeis quem é? é J •!sus Chris
to em seu estado de victima, sempre vivo no sacramen
to da Eucharistia. E quem é esse perfi do algoz? Sois vós, 
peccadores sacrílegos, que me ouvis. Nosso Senhor Jesus 
Christo deu por nós uma segunda vida, graçaJ ao testa
mento e ao prod igio de seu amor; parecia fi ca1 para sem
pre a coberto d'uma nova morte no tabernat:ulo; mas 
vós, desgraçados judas, renovastes o seu supp icio depois 
da sua ressurreição; communganrlo em pecrado mortal 
dissestes, s~ não com palavras, ao menos com obras, que 
é muito peor : «Tirai J esus C h ris to do fund > d 'este sa
crario, onde est:\ occu lto debaixo das cspecie~ eucharisti
cas ; entregai-m'o sobre esta mesa sagrada; vou sacrifi
cai-o de novo; quero cl·ucitical-o com as mini as mãos so
bre outro Calvario; eu me ent:arrego de ser o seu algoz.» 

Explic. do Catec. d J 1\!ans. 

• 
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CAPI'rULO XVIII 

QUARTO MANDAMl:NTO D.l IGREJA 

P. Que nos ordena o quarto mandamento da Igreja? 
R. O quarto mandamento da Igreja ordena-nos, que 

jejuemos e guardemos abstinencia na quaresma, nas qua
tro t emporas e nas vigílias de certas festas. 

385. O j ejttm aplaca a c6le1·a de Deus 

Seria difficil achar na historia um príncipe mais per
verso e abominavel que Achab, rei d'Israel. Era um ho
mem tão ímpio, que adorava !>s ídolos e commcttia em 
Israel os crimes e as iniquidades mais atrozes. Initado 
por tanta maldade, Deus mam1ou-lhe dizer pelo prophe
ta Elias, que ia descarregar sobre a sua casa todo o pe
so de sua cólera. Achab ficou assustado, e empregou 
meios para aplacar a ira do Senhor, que havia provoca
do durante muito tempo; e assim cobriu a sua carne de 
cilício, rasgou os seus vestidos, e se entregou a um rigo 
roso jejum. E ;; te espectaculo enterneceu tanto o coração 
de Deus, que aplacado disse a Elias : Não viste a Achab 
humilhado diante de mim~ Pm·que elle pois se humilhou 
por minha causa, não ja1·ei eu cahi1· o mal, em quanto 
elle vi ver. 

Liv. xu dos Reis, cap. xxt. 

386. Os ninivitas 

O prophetas Jonas, que vivia no tempo de J eroboão, 
rei de I srael, foi enviado pelo Senhor a Ninive. Chega
do a esta grande cidade, percorreu as ruas, clamando um 
dia inteiro: Dent1·o de quarenta dias Ninive sel'á des
truida. O simples annuncio d'esta desgraça proJuziu t :m-

cATscts»o. 21 
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ta sensação nos habitantes, que o mesmo rei desceu do 
throno, e vestido de sacco assentou-se sobre a cinza. Or
denou logo um jejum geral, e exhortou todos os seus 
subditos a implorar a misericordia de Deus. «Porque, 
quem sabe, se Deus se voltará para nós, para nos per
doai'?» Não cspe1·aram em vão os ninivitas : Deus viu as 
obras, que ellcs fi zeram, corno se converteram de seu 
mau caminho; e compadeceu-s'3 d'elles, para lhes não fa
zer o mal, que t inha resolvido fazer-lhes e com effeito 
lh'o não fez. 

Jonas, xn. 

387. O j ejum de J esus Clu·isto 

Antes de dar principio á. grande obra de sua missão, 
J esus Christo retirou-se para o deserto, e n'elle jejuou 
quarenta dias e quarenta noites. Excitada por este exem
plo do j ejum do Salvador, a Igreja, desde os tempos apos
tolicos, instituiu o santo jejum da quaresma. 

S. Math., xv. 

388. Jejttm dos p1·irneiros ch1·istãos 

Nos primeiros seculos do Christiaoismo os j Jjuns eram 
muito mais rigorosos que os nossos. Não se útzia senão 
uma refeição, e esperava-se até ao pôr do sol para a fa
zer. Uns não tomavam senão alimentos crus, outros só
mente usavam de alimentos seccos, como nozes, amen
doas; e muitos jejuavam a pão e agua. O eostume de 
não tomar nada na quaresma até ao anoitecer durou até 
ao seculo duodecimo, e S. Bernardo, que v via então, 
asse\"era, que os reis, os principes, o clero e ) povo, to
dos sem dist incção, não quebravam o jejum na quares
ma senão ao a noitecer. 

Hist. eccles. 
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389. Com que rigor j ejuava S. Fructtwso 

S. Fructuoso, bispo de Terragona, condemnado á 
morte por causa da r eligião no anno de 259, ia ao mar
tyrio, e sendo dez horas da manhã em dia de jejum, não 
quiz tomar uma bebida, qne lhe offereceram, ainda que 
se achasse extenuado por um longo captiveiro, e tivesse 
necessidade de reparar as forças par·e. supportar os tor
mentos. «É dia de jejum, dizia elle ; não beberei; nem 
a mesma morte me far:i infringir esta santa lei. » 

Vida ele S . Fructuoso. 

390. O j ejum não encurta a vida 

O j ejum não encurta a vida; pelo contrario nós vê
mos que os santos, que o prati~.:avam com mais rigor, são 
os que viveram mais tempo. São evidente prova d' isto os 
antigos padres do desedo, que tanto brilharam pela vida 
santa e penitente, que tiveram: S. P aulo, primeiro ermi
tão, que não bebia senão agua, e não comia senão um 
pequeno pão todos os dias, viveu até á idade de cento e 
treze annos. S. Pafoufio, S . Sabas, S . João do ggypto 
chegaram quasi a cem; Santo Antonio, cuja vida era tão 
austera, não morreu antes de ter cento e cinco annos; 
S. João o silenciaria, S . Theodosio abbade, S . Jayme 
ermitão na Pe1·sia, chegaram até á idade de cento e qua
tro e cento e cinco annos. Os E senios, que viviam mui
to sobriamente e praticavam jejuns rigorosissimos, eram 
notaveis por sua longa vida, pois grand e numero d'en
tre elles chegaram até a viver um seculo. E se nos climas 
ardentes da Syria e do Egypto, onde se vive menos tem
po que nos paizes mais fl'ios e temperados, se viam fre
quentes exemplos de longevidade entre os que offereciam 
a Deus os seus corpos como uma hostia viva, que vanta
gens resultariam para a saude, se se observassem as re
gras d'uma penitencia tão facil, como é a que prescreve 
actualmente a Igreja? Quantas pessoas de pouca saude acha
riam no jejum um efficaz remedio para oe r estabelecer? 

Viela dos 11adres elo deserto· 

* 
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391. Uma p1·inceza de Fmnça 

A princeza. Luiza, filha de Luiz xv, sendo d'um 
temperamento d'uma extt·ema delicadeza, fez-se carme
lita, e em breve adquiriu uma fo:'ça e um vigor, f[Ue 
nunca havia tido no meio das delicias, de que abundam 
os palacios dos rei~ . E comtuclo o genero ele v ida, de que 
usam as carmelitas· é muitn austero : fazem continua 
abstinencia, e jej uam habitualmente deade quartoze de 
setembro até á Paschoa.- Tendo ido a Paris Guetavo, 
rei de Suecia, quiz fazer uma visita á princeza Luiza, 
cujo heroico sacrificio tinha enchido de admiração toda 
a Europa. Vendo a cella da princeza, elle exclamou : 
«Como! é aqui, que habita uma princeza de F rança? 
E o que ainda mais é, responrleu ella, é que aqui dor
me mdhor do que em Vet·salhes , e adquiriu a robustez, 
que vêdes, e que eu não tinha em outro lugar. n 

PnovAnD, Vida da 11n:nceza T,niza. 

392. O velho Eleazm· 

No tempo da perseguição, que Antiocho, rei da Sy
ria, suncitou contra os judeus, quer iam, que Elea zar, 
varão muito veneravel e avançado em idade, e um dos 
primeiros escribas, comesse alimentos prohihidos pela 
lei; mas o santo ancião preferiu uma morte glorio~a a. 
uma vergonhosa condeseendencia; e como os que esta
.vam encarr egados de executar as ordens de Antiocho lhe 
propozessem, por consideração para com a sua pe~soa, 
,que lhe fariam apresentar iguarias permittirlas pela lei 
.de Moysés, afim de que comendo-as, pa recesse t er cum
prido a ordem do rei, o santo ancião, olhando com hor
ror uma dissimulação, que teria escandalisado e sido oc
.casião de queda para a mocidade, quiz antea morrer, 
que consentir em uma transgressão, ainda quE apparen
t e, da lei. 

L iv. u dos Macchabeus, .:ap . 6. 
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393. Valor d'um oj}Zci(ll n~cem-convertido 

Um offi cial, qne tinha sido educadv segundo os prin
cípios da Igreja catholica, começou a aba.ndonal-os, ao 
chegar a idade, em que costumam desenvolver-se as pai
xões, e foi pouco a pouco corrompendo-se de maneira que 
até t!e comprazia em ridicularisar a religião. Mas tendo 
assi~tido a alguns exercícios d'uma missão, agi tado de 
remordas, acabou por voltar á fé de seus paes, e foi con
fessar-se. Na sexta-feira seguinte, achando-se á mesa com 
muitos outros camaradas, que o escarneciam, porque não 
queria comer senão alimentos perrnittidos em dias de 
abstinencia, disse : cc Se fosseis d' uma sociedade, cujo re
gulamento vos prohibisse fazer alguma cousa, fal-a-hieis? 
Pois, eu encontro-me n'este caso; submetto-me ao regu
lamento da sociedade religiosa, a que pertenço.» Então 
os camaradas deixaram de o escarnecer, c não podoram 
eximir-se de approvar o seu procedimento. 

LETJ::NN~:un, Cartas ao padre Gnyon. 

39-:l:. Luiz XVI e um antigo o.fficial 

Desde os fins do reinado de Luiz XVI, quando na 
côrte havia caça, usavam á mesa de car ne e alimentos ma
gros em dias de abstinencia. Luiz XVI, príncipe temente 
a Deus, quiz reformar este abuso. E como um antigo 
official se julgasse dispensado da regra comm um, susten
tando, que o que entra na bocca não mancha a alma, o 
rei replicou com vehemencia : «Não, senhor; não é pre
cisamente o comer came, que mancha a alma e consti
tue a offensa; é sim a rebellião contra a autboridade le
gitima e a infracção d'um preceito formal. Tudo pois se 
reduz a saber, se Jesus Cbristo deu á Igreja o poder de 
mandar os seus filhos e a estes a ordem de obedecer-l he; · 
o Catecismo assevera, que sim; e pois que lêdcs o Evan
gelho, deverieis saber, que Jesus Curisto rlisse em algu
ma parte que a2uelle 2ue não ouvi1· a lg1·eja seju tido 
por um publicano, poT um pagão, e a isto me atenho.» 
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Bella resposta, digna certamente d'um rei chr istianis· 
s1mo . 

i\huQUET, E Maios da abstincncia. 

395. Outro exemplo de Luiz xvr : sua fidelidade á lei 
da abstinencia 

O mesmo monarcha, Luiz XVI, feito o joguete da 
seus perseguidores, teve de soffrer toda a especio de pro
vas. Os seus algozes, tão inimigos da Igreja como de seu 
legitimo soberano, apresentaram-lhe carne a uma sexta
feira, pois nlo contentes com havel-o p1·ivado da liber-. 
dade, queriam além d'isto ty rannisar a sua consciencia. 
Mas o rei, sem so queixar , toma um copo com agua, mo
lha n'ella um pouco de pão, e diz sorrindo: Eis-aqui d 

minha comida. Que exemplo ! · 
Ibid. 

396. Urn inc1·edulo e um douto1· em medicwa 

U m celebre medico, grande naturalista, e não me
nos virtuoso que sabio, foi convidado a comer em casa 
de Buffo n; achavam-se á mesa va rios homens ainda mais 
famosos por sua incredulidade que por seu saber . Era 
sexta-feira, e talvez por esquecimento de que ua dia de 
abstinencia não se ser viu a.o principio senão t!ar ne. O 
medico nada comia, resolvido a fazer assim até que ser
vissem a sobremesa. Notou-o a maio1· parte dos convida· 
dos, sem sabe1· a que attribuil-o. Mas Diderot, bem co" 
nhecido por seu o di o ao Christianismo, adivinhao :lo a cau
sa, pergunta ao doutor : «Porque não come? Berá aca· 
so porque hoje é sexta-feira, e não vê aqui senão carne ?• 
O r eligioso medico respondeu: Sim, senlto1·, e: tou. con
vencido de que a ca1'11e é muito nociva nos dias da sema
na, em que a l g1·eja p 1·ohibe comêl-a . Buffon 1•hamou o 
criado, e ot·denou-lhe, que servisse alimentos magros, 
como effectivamente se fez. 

FH.ASSt En, Diccion . llist. 

http://www.obrascatolicas.com



327 

397. O philosopho Boileau 

O duque de Orleans convidou o celebre Boileau pa
ra j antar; e ainda que era dia de abstinencia, não ha
viam servido senão carne. Vendo que não comia senão 
pão, o príncipe disse-lhe: «É preciso, que comn. como os 
outros, pois se esqt1eceram de preparar outra comida.
Vossa alteza não tem senão que dar uma pancada com 
o pé, responde o poeta, e sahirão peixes da terra. t Gos
tou o príncipe da resposta de Boileau, e a sua consta.n
cia em não tocat· nos alimentos de carne fez muita hon
ra á. religião. 

Dicciol~. de educa?lio. 

398. R espeito d'tun general pa1·a com a lei da abstinencia 

O procedimento, que o marechal Catinac teve, qu:m
do luctava em Italia contra o príncipe Eugenio, é ca
paz de envergonhar e confundir grande numero de chris
tãos; pois, entre outras cousas, este grande capitão foi 
á frente de seus officiaes pedir ao bispo de Casal, que 
os dispensasse das ab:;tinencias legaes, cuja observancia 
era tão difficil a homens, que não podiam escolhct· os 
seus a limentos. Este acto de submissão á Igreja causotl 
geral admiração. 

Continuação da mora; em acçiio. 

399. O menino fiel aos deve1·es da 1·eligião 

Em uma grancle cidade de França, dispunha-se para 
a primeira corumunhão um filho de paes, que não obser
vavam as praticas da religião. Havia ew sua casa o cos
tume de comer carne todos os dias indistinctamente : o 
menino, ao confessat··se, accusou-se d'esta falta, c o con
fessor indicou-lhe as reg:-as, que devia seguir de futuro . 
Prometteu o menino praticai-as. Na sexta-feira seguinte , 
pozeram carne na mesa, segundo o costume; apresenta
r am-a ao menino, e este recusou-a; e perguntando-lhe 

1 
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seu pai o motivo, allegou a prohibição àa Ig ·eja, decla
rando ao mesmo t empo, que se contentava com um pe· 
daço de pão . Mas o pai impio, irritado pela resistencia 
do filho, condemnou-o brutalmente a estar até ao dia se
guinte encerrado em um quarto, sem tomar sequer o pe
daço de pão, com que se contentava. Obedeceu o meni
no, sem mostra1· desgosto nem apparencia alguma de 
mau humor. Comtudo a mãi, a inda que tão impia como 
seu marido, com padeceu-se do filho, e levou-lhe occulta
mente a lguma cousa que comer, reprehendendo-o por se 
oppôr assim aos desejos de seu pai . Mas qu al foi o es
panto da mãi, ouvindo o menino responder-lhe com mui
to socego : «Se meu pai me houvesse ordenad > cousas li
citas, te! as-hia feito logo i pois não me oppuz por obs
tiuaçiio á sua vontade i mandou-me, que viosse para aqui 
e que estivesse at6 ámanhã sem tomar alimento algum, 
e n'isto posso obedecer-lhe sem offender a De 1s i permit
t a-me pois, que não aceite a comida, que teve a bonda
de de trazer-me.» A mãi pasmada de lhe ouv ir m:mifes
tar uns sentimentos tão superiores aos seus, sahiu logo 
para dar livre curso ~ís lagrimas, que não poclia reter, e 
foi levar a seu marido a resposta, que a havia impres
sionado v ivnmente. O pai não o fica menos, e derramando 
ambos lagrimas de t emura, convém em que o filho era 
muito rnelh<tr que el!cs. Vão pois ter com elle : o pai 
abraça-o ternamente, e condemnando-se a si mesmo pe
lo injusto rigot· com que o havia tra tado, pe rgunta- lhe, 
quem lhe deu tão bons conselhos. Sabendo, que era o 
confessor, corre a manifesta r-lhe o seu re.:o·1hecirnento 
pelos cuidados, que prodigalis:\ra a seu filho; roga-lhe, 
que o ouça de confissão, e converte-se, as~il 1 como sua 
espoaa. Ditoso menino, que d'esta sorte consc guiu abrir 
os olhos a seus paes, e fazel-os voltar de seus extravios ! 

l\1AaQu&T, E11saios sobre as leis c[, , abstin. 

400. Hm·oica f o1'taleza. d'uma menina fiel á tbstinencia 

Nos ultimos dia~:~ da quaresma de 1824, diz o cura 
de ... , veio vêr-me uma mulher extremamente affiictai ao 
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principio fica immovel, sem dizer palavra alguma. P-eço
lhe, que se assente; parece, que não ouve; não me res
ponde senão chorando. a Que tem? lhe disse eu. Ha alguem 
doente em sua casa?» Ella hesita; por fim J.eixa esca
par estas palavras entrecortadas com profundos suspi
l"Os : aO senhor cura confe:;sa uma moça de quatorze a n
nos, chamada Adelia N ., que é minha filha: quão des
graçada sou! .fh seis ou sete mezes, que seu pai e eu 
somos os seus algozes . .. » Aqui a mulhe1· pára, sem po
der concluir, t ão opprimida está pela dôr e pelo arre
pendimento . T endo socegado um pouco, continúa, di
zendo: «Em todo este tempo, não se tem passado quasi 
nenhum dia de abs tinencia, sem deixarmos a pobre ra
pariga coberta de contusões, porque não queria comer 
carne. O pai tem-a atado muitas vezt!s ao pé da cama, 
dando-lhe trabalho, e não deixando j unto a clla outro 
alimento, que pão e carne ; o mesmo fez esta manhã, e 
sahirnos de casa. Acabo de entrar n'ella; achei a rapa
riga triste e abatida; compadeci-me d'ella, e não sei o 
que lhe disse; ella respondeu-me, que estava doente, e 
logo se pôz de joelhos, dizendo: «Sei, que devo obede
cer an tes a Dew; que aos homens; jámais me poderei re
solver a fazer o que vós exigis de mim; com tudo receio 
peccar, resistindo-vos tanto tempo; perdoai-me pois, mi
nha mãi; eu não posso promettcr-vos nada, nem fazer 
outra cou:>a que pedir a Deus, qne vos dê a conhecer o 
peccado, que commetteis, comendo earne u'este modo, e 
vos induza a fazer pcnitcneia d'elle. Ide, minha mãi, 
confessar-vos, e vereis . . . » E lia ia continuar, mas lan
cei-me ao seu pescoço, e prometti-lhe seguir os seus con
selhos. Venho pois perguntar ao senhor cura, a que ho
ra poderei encontrai-o na igreja. Minha filha acha-se 
ainda atada ao pé da cama; eu queria soltal-a, mas ella 
disse-me, que isto competia a seu pai, se fosse essa a sua 
vontade. » -Assim me fali ou esta mulher. Admirei a co
ragem da moniu:l, e consider ei a mudança da mãi como 
a mais bella recompensa, que D eus concedia a uma per
severança verdadeiramente heroica. Soube depois, que 
se passou uma scena quasi igual, quando o pai entrou 

http://www.obrascatolicas.com



330 

em casa; que veio tambem confessar-se, seguindo o exem· 
pio de sua mulher. Passado pouco tempo, pet·cruntei á. 
filha, porque não me t inha dito nunca o mau tratamen
to, que lhe faziam soffrer; e ella respondeu, que não 
queria fallar mal de seus paes. Esta resposta augmentou 
a mi nha admiração, c me deu a conhecet· visivelmente 
a obra da g t·aça em uma alma tão innocente e fiel ao Se
nhor. 

Explic. do Catecismo de Dijon. 

401 . Uma menina de dez amws ensina sua mãi 
a gttardm· a abstinencia 

Convidada uma roãi de família para jantar em certa 
casa, levou comsigo uma menina de dez annos. Era dia 
de abstinencia, e apresentaram came na mesa. Todos !)S 

con vidados a aceitaram sem ceremonia, só a menina $ 

recusou, allegando com ingenuidade a circumstancia do 
dia. Insisti ram, du rante todl) o jantar, em que. comesse; 
a roãi, bastante fraca para seguir o exemplo dos outros, 
uniu as suas instancias ás dos convidadol':l, mas nada pô
de obtet· da fervorosa menina. Esta rcsistencia produziu 
o seu effeito sobre a mã.i, que começou a sentir vivos 
remorsos de consciencia, e ao sahit· d 'alli, disse á filha, 
a braçando-a : «Muito affi icta estou de te haver incitado 
a infringir o mandamento da lgt·eja; tiveste razão em 
não ceder ás repetidas instancias, que te .fizeram ; e eu 
fiz; mal em dat·-te escandalo; mas pó:.les eata · certa de 
que nunca mais te incitarei a semelhante cousa : com a 
g raça de Deus não tornarei a commetter esf e peccado 
em toda a minha vida.» 

Piedade da vrimeiru. idade . 

402. Um fidalgo dando exemplo de abstinencia 

O barão de Forboné, inspector get·al da industria em 
França, que morreu a 20 de setembro de 180::>, foi pas
sar algum tempo com sua famí lia; um de seus parentes 
convidou-o para comer carne em dia prohibido1 e em tom 
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jocoso disse-lhe : Creio que um frango não lhe metterá 
medo. - Sen1U>1'1 respondeu o barão, não sou supen·o,. á 
lei, e ninguem o deve se1·. Aproveitam-se da lição e ser
viram-lhe comida de peixe. 

M ... n.u B. 

CAPITULO XIX 

QUINTO MANDA)lE~'l'O DA IGRI!:JA 

P. Que nos prescreve o quinto mandamento da Igreja? 
R . O quinto mandamento da Igreja prescreve-nos, 

que paguemos Oi! dízimos e primícias, segundo o legitimo 
costume de cada parochia. 

403 . O dizimo entl'e os pat?·ia1·cluJ-s 

Nada conhecemos mais antigo, em quanto a dízimos, 
que os que Abrahão deu a Melchisedech, rei do Salem, 
ao voltar da expedição que emprehendeu contra os qu:;J.
t ro reis colligados com Codorlahomor. Abrahão concedeu 
ao mesmo sacerdote a decima parte do que tinha tomado 
ao inimigo. Jacob, imitando a piedade de seu avô, offo
receu ao Senhor o dizimo de quanto podesse adquirir na 
Mesopotamia. Em tempo da lei escrip ta, Moysés ordenou, 
«que todos os dízimos da tena, ou sejam de grão, ou de 
fructo de arvore~ , pertencessem ao Senhor, c a elle se 
consagrassem. l\Ias se alguem quizet· remir os seus dí
zimos, diz elle, dará. uma quinta parte por cima do 
preço, em que elles foram avaliados. Todos os dízimos 
de bois, ovelhas, e cabras, e tudo o que passa por baixo 
do cajado do pastor, serão offerecidos ao Senhor. » (LEV, 
xxvn, 30, 31, 32) . No livro de Tobias lê-se (cap. 11 o, 7), 
que este homem virtuoso ia ao templo de Jerus~l é ro, onde 
adorava ao Senhor Deus d'Israel, offerecendo fielmente 
as suas primícias e os seus dízimos, de sorte quo de tl'es 
em tres ann(ls pagava com exactidão os dízimos aos pro· 
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selytos e aos estrangeiro3. Sem duvida, diz tur interprete, 
pot·que na povoação, om que vivia, não havi ~ sacerdotes 
nem levitas. Samucl, faltando aos israelitas do que o rei 
l hes fazia pagar, diz: «Far-vos-ha pagar a decima de 
VO.:lsos trigos e do rendimento das vossas vinha:~; tomará 
tam bem a decima dos vossos r ebanhos.» (L REIS, cap. 
vm, lf>, 17) . 

Hist. ecdea. 

40-!. O 'lizimo na lei evangelica 

Nos primeiros seculos da Igr·eja, ·os ministros do al
tar vi viam das esmolas e das oblações dos lieis. Depois 
deram-se terras e rendas fixas :is igrejas e aos ministros 
do Senhor, e até os fieis começaram em breve a dar-lhes 
certa porção de bens, que se chamou dizimo, :i imitação 
do que percebiam os sacerdotes na lei antiga . Mais tarde 
os bispos, de accôrdo com os principes t emporaes, fize
ram uma lei sob re isto, e obrigaram os christãos a dar 
aos ecclesias ticos o dizimo de suas rendas c dos fructos 
que colhiam: de sorte que no seculo sexto, se pagava 
já o dizimo, posto que não d'um modo un1forme, nem 
debaixo da mesma obrigação, em todas as partes. 

I dem. 

403. O d izimo e11t1·e os pouos barbaros 

Os mesmos g regos e !:'Omanos, ainda que pagãos, por 
u ru sentimento de religião commum a toJa.s as nações, 
offereceram froq uenteru en te dízimos aos seus deuses : uns 
fizor:~.m d'istu uma obt·igação perpetua, ou .ros pratica
ram-o em casos especiaes, e por uma devoçã > passageira. 
E assim vemos, que os ara.bes que ncgucin.van: em incenso, 
não se atreviam a vendel-o sem haver pag< antes o di
zimo ao seu deus Sabis! os pm·sas eram exactissimos em 
offerecer aos deu~os a. decima parte dos eles f ojos tomados 
ao inimigo . Os scythas enviavam tambem os seus dízimos 
a Apollo. 0 8 carthaginezes costumavam mandar a Ty ro, 
d'onde tinha sahido aqu ella colonia, o dizimo de todos 
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os sew:1 bens, enviando a Hercules de Tyro o dizimo dos 
despojos, que haviam tomado na Sicília. Os pelasgos, que 
se tinham estabelecido na Italia, receberam ordem do 
01·aculo1 para enviat· os seuu dízimos a Apollo de Delphos , 
e Plutarco faz menção, em varios luga.t·es, do costume, 
que havia entro os romanos de offerecer a Hercules o di
zimo do que tinham tomado ao inimigo. 

Diccion. da Biblia. 

406. Modo de ojpwece1· as p1·imicias ent?·e os judeus 

Quando chegavam ao monte Sião, cada um tomava 
a sua cesta ao hom bro, incluindo o mesmo rei, e a levava. 
até ao atrio dos sacerdotes . Então os levitas entoavam 
estas palavras: Eu vos louva1·ei, S enho1·, pO?''JUe me ha
veis eng1·andecido. E o que levava as primícias dizia : 
Confesso hoj e diante do S enhor nosso D eus, que ett ent1·ei 
na te1·ra, que elle tinha promettido com juramento a nos
sos paes, que noZ-a daria. E logo punha o cesto na mão do 
sacerdote, e continuava dizendo : O sy1·o pel'Se!fttia meu 
pai, que desce1t ao Egypto, ll lâ habitou como est1·angei?·o, 
tendo muito poucas p essoas comsigo; e se multiplicon até 
forma?· um povo grande ll pode1·oso e d'ttma infinita mul
ti dão. E os egypcios nos ajJligi1·am e nos pe1·seguiraril, im
pondo-nos cm·gas pesu.rlissimas; e clamá mos ao S enhor 
D eus de nossos paes, o qual nos ouuiu e ti?·ou do Egypto 
com a sua mllo f orte . • . , e nos int1·oduziu n' este lugar e 
nos deu esta te1·1·a, em qutJ cm·rem arroios de leite e mel. 
E po1· isso ojfe1·eço eu agom as p1·imicias dos fractos da 
terra, que o s~nho1· nos deu . E ditas estas palavt·as, dei
xava o cesto ao lado do altar, prostrava-se, e retirava-se. 

CALUET. 
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CAPITULO XX 

DO PECCADO 

P. Q,ue é o peccado? 
R. O peccado 6 todo o pensamento, desejo, palavra 

e acção ou om!ssiio contra algum dos mandamentos de 
Deus ou da Igreja. 

Ha peccndos tão grandes, que nos fazem perder a 
amizade de Deus, dão a morte á alma, e nos trazem as 
penas eternas do inferno: por isso se chamam peccados 
mortaes. 

407. Tc1Tiueis ejfeitos elo p eccado 

Havia muito tempo, que um homem rico, chamado 
Crisacrio, vivia em escandalos:-1. libertinagem. Era uma 
alma de todo terrestre, cujas affuições estavam divididas 
entre a avareza e a desordem. Os seus exoesf!os irritaram 
tanto a divina justiça, que Crisacrio foi atacado d'uma. 
enfermidade, que o r eduziu insensivelmente ao extremo. 
Mas antes que a sua alma se separasse do corpo, por 
justo castigo de Deus, que queria escarmentai-o n'este 
mundo, abriram-se-lhe os olhos de repente, e viu perto 
tle sua cnma uma grande multidão de demc,nios de hor
rivol aspecto, que p1·etendiam arrastai-o vivo aos infernos. 
A este espoctaculo, Crisacrio ficou summaLlente espan
tado; tremiam-lhe todos os membros ; um mor frio lhe 
.cobria a fronte; e reanimando a sua voz desfallecida, 
chama seu fil ho Maximo em seu soccorro . Maximo acode 
logo. «Meu querido Maximo, lhe diz elle, lombra-te que 
não te tenho feito senão bem; ampara-me pois.11 l\Iaximo, 
ao ouvir isto, aproxima-se do leito do pai; rodeia-o toda. 
a família: olham para todos os lados, mas em vão; os 
demonios não se deixam vêt· senão de Cris'\crio. Os as
sistentes só notam o terror do moribundo que fóra de si, 
se agita sobre a cama, procurando subtrahtr-ae áquella 
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furiosa multidão. Umas vezes volta-se para os assistentes, 
outras para a parede. Mas em todas as partes encontra 
esses inimigos encarniçados, que o perseguem. Final
mente põe-se a g-ritar com todas as suas forças : «Basta, 
basta; até ámanh~, até ámanhã. » No meio d'estes gritos 
o desgraçado exhala o seu ultimo suspiro. 

P e1jeiçüo christa. 

403. Ho1To1· ao peccado 

Estando o impemdor de Constantinopla extremamente 
irritado contra S. João Chry,;ostomo, disse um dia diante 
de alguns cortezãos : ((Quizera v ingar-me do bispo, mas 
não sei que castigo dat·-lhe. » Achavam-se alli presentes 
cinco cortezãos, e cada qual começou a expôr o seu pa
recer. O primeiro disse: «Desterre-se para tão longe, que 
vossa magestade o não veja mais.- Confisquem-se-lhe 
os bens, disse o segundo.-Seja mettido em uma prisão 
carregado de cadêas, disse o t erceiro. - Não é vossa 
magestade soberano? disse o quarto; faça-o morrer. -0 
quinto mais intelligente disse : Enganaes-vos; não são 
estes os meios de tirar vingança de Chrysostomo c de o 
castigar. Se o enT"iarem para o des ten o, consolar-se-ha, 
dizendo, que toda a terra é sua patria; confiscar-lhe os 
bens, é tiral-os aos pobres, e não a elle; se o encerrar 
des em um calabouço, beijará as cadêas, e julgar-se-ha 
ditoso ; se o condemnardes á morte, abris-lhe o céo. Q,uer 
vossa magestac1e vingar-se de Chrysostomo? obrigue-o a 
commetter um peccado ; eu conheço-o bem: nada teme n'est~ 
mtmdo mais que o peccadof» -Que grandes sentimentos! 
Ah! quão ditosos sori~tmos, se podeasem dizer de nós : 
Esse homem não temo mais qne o peccado, e teme-o ab
solutamente! - 0 seguinte facto confirma d'um modo 
admiravel a razão, que tinha o quinto cortczão: Faziam 
um dia terriveis ameaças a S. João Chrysostomo da parte 
da imperatriz porque elle não annuia a uma injusta exi
gencia; e o santo deu esta resposta : D izei á imperatriz, 
que Clwysostomo não teme senão uma causa, o peccado. 

Vida lle S. J oão Ohrysostomo. 
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409. HolTO?' de Luiz YIII ao peccado 

Achando-se enfermo Luiz VIII, rei do França, os me
dicos propozeram-lhe um rem edio, cu.ia efficacia lhe as
seguravam; mas vendo, que o r emedio era contrario á. 
lei de Deus e aos bons costumes, o piedofo monarcha r e
j eitou-o com horror, dizendo: Antes que1·o mon-er do que 
sal·vm· a vida, commettendo um peccado mortal. 

Histoda de F1·an~a, por D.um:r .. 

410. S ábia resposta rl'uma 71essoa, a quem e.ecitacam 
a peccm· · 

«Sendo Deus um senhor tão grande, bom o generoso 
que nunca me fez senão bem, e esperando d'elle vida, 
gloria e felicidade eterna, quereis, que lhe de~obedeça e 
o abandone, que o ultraje e me declare se11 inimig0 
consentindo em incorrer na sua indignação e vingança?: 

LAsAussF:, Explic. do Cc.leciRmo. 

411. A minha D . Bmnca a seufillw S . L uiz 

Tendo Luiz rx, perdido seu pai, quando apenas tinha 
doze aunos, foi educado debaixo da tutela de sua mãi, 
D . Branca de Castclla, que govemava o reir o do Fran
ça, na qualiuade de regente. Esta virtuosa p rinceza ins
pirou cedo a seu filho o amor á. virtude e á pieda1le; e 
assim r epetia-lhe com freqnencia estas pala vms tão di
gnas d'uma mài christã : a Bem sabes, meu f. lho, quanto 
te quero; comtudo menos affiicta fi caria ve 1clo-te cahir 
morto a meus pés, do que vendo·te cornm .:tter um só 
peccado mortal. » O príncipe gravou estas palavras de 
tal modo no seu espírito, que na instrucção: que <leixou 
como por t estamento a Philippe seu primog< uito, lhe re
commendou sobretudo, que evitasse o peccado, dizendo
lhe: d!eu filho, guarda-te bem de offender a Deus:· an
tes soffrer os tormentos mais atrozes do mundo do que 
commetter um peccado mortal.» 

Vida G.e S . Lni::. 

http://www.obrascatolicas.com



337 

412. Antes pel'de1' tt:do do que peccar 

Uma piedosa v iuva do filho d'um mandarim da Chi
na, levou uma vez ao pé do altar sua filha uni('a, muito 
menina a inda, e disse-lhe estas palavras: a Deus sabe
quanto te amo, minha querida fi lha; e como poderia não 
amar-te, sendo tu o unico penhor do amor, que teu pai 
me deixou, ao morrerfl Corutudo, se soubesse, que havias 
de abandonar alguma vez a J esus Christo, perdendo a 
innocencia b&ptismal, rogaria ao Senhor, que te tirasse do 
mundo o mais depressa possível. » E olhando para uma 
imagem do Senhor, e julgando, que ningucm a ouvia, re
petiu tres ou quatro vezes : aSim, meu D eus, ella é vos
sa ; podeis tornar a tornai-a. Tão longe estarei de a cho
rar, que vos darei graças por este favor, se vos dignar
des dispensar-m'o. » 

Carta11 edijicantu. 

413. O peccado é uma lepra ho1Tivel 

Um dia S. L uiz, r ei de França, perguntou a seu 
amigo Joinville, q_ual das duas cousas preferia : vêr-se 
coberto de lepra, ou em peccado; e respondendo elle, 
que antes queria t er commettido vinte peccados mortaes, 
do que vêr-se coberto do lflpra, o santo r eplicou-lhe en
ternecido: «Pobre Senoscal! bem se conhece, que não 
sabes o que é ter offendido a Deus.» 

Vida de S . Luiz. 

414. Os crimes castigados um com o out1·o 

Tres homens, que viajavam juntos, acharam um the
souro, e r epartiram-o; continuavam o caminho, occupan
do-se do uso, que fariam de suas riquezas, e tendo-se
lhes acabado os viveres, de que se haviam provido, con
viram em que um d'elles iria buscar al im entos á cida
de, e encarregaram o mais novo d 'esta commissào : par
tiu pois. -Em quanto ia andando só, dizia entre si : 

CUEO!SIIIO. 22 
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«Eis-me rico; mas quanto mais o seria, se só tJU tivesse 
achado o thesouro? Os meus dous companheiro , tiraram
me as riquezas i não haveria meio de ficar com ellas? Isto 
será facil; não preciso mais do que envenenar os vive
res, que vou comprar; quando voltar, direi, que já comi 
na cidade; os meus companheiros comerão sem descon
fiança, e morrerão; agora nãú tenho Geuão a terça "parte 
do thesouro, e então têl-o-hei todo inteiro.»- Os outros 
dous viajantes diziam comsigo por sua vez: a Que pena, 
que esse moço viesse associar-se-nos! vimo-nos obrigados 
a repartir o thesouro com elle; a sua parte terif~ au
gmentado a nossa, e estaríamos verdadei1·amente ricos. 
E lle está a chegar, e nós temos bons punhaes i mate-

. mol-o.» Com effeito o mancebo chega com os ' 'Íveres en
venenados; os companheiros assassinam-o; mati comendo, 
morreram, e o the,souro a ninguem pertenceu. 

Mo1·al em acção. 

H~;~. peccados menos grandes que o peccado mortal, 
e chamam-se veniaes; o peccado venial desagrada e of'
fende a Deus, mas não noa separa absolutamente d'elle. 

415. Tudo o zJeccado, ainda que leve, offende a Deus 

Maria Thereza, esposa de Luiz XIV, do ada d'uma 
consciencia muito Jelicada, tinha cabido em um pec.ca
do, de que se doía amargamente; quizeram trauquilli
sal-a, dizendo-lhe, que não havia sido senão um peçca
do venial. Que importa! responde ella, derramando la
g rimas; Deus foi offendi.do com elle, e assim abril' no 
meu. coração ~tma f erida mortal. 

~IEnAuL·r, lnstrucção para a p1·imeita con muahão. 

416. Ho1To1· ao peccado 1;em'al 

Augusto Ferron de la Sigonniére, alu10no do pe
queno seminario de Sant'Anna de Auray mn França, 
mostrou em todas as circumstancias de sua vida o mais 
vivo horror pelos mais leves peccado~. No st\bbado san-
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to de 1828, poucos dias antes de sua morte, tendo ido 
com o seu mestre e alguns condiscípulos visitar os po
bres, apesar de sua extrema fraqueza, achou um ninho, 
em que havia ovos. Repartiram-os, e muitos propozeram, 
que os comessem. Observando um d'elles, que era prohi
bidQ comer ovos no sabbado santo, Augusto tirou logo o 
seu, dizendo,' que não queria por todo o ouro do mundo 
infringir na mais mínima cousa a lei santa da Igreja. E 
perguntando um dos alumnos, se havia n'isso mais que 
um peccado venial, elle respondeu com calor: E ainda 
quando não ltott vesse senão peccado venial, antes qtte1·eria 
morre1· do que commettel-o. 

Recordações de S. AcherLl. 

-H 7. Castigo do peccado venial 

Os mundanos costumam olhar o peccado venial como 
uma baga te lia ; · mas não o julga assim o Deus de toda a 
verdade, pureza e santidade. Os betsamitas, feridos de 
morte por ter olhado com pouco respeito a arca da al
liança; um israelita apedrejado por ordem do Senhor, 
porque havia apanhado uma pouca de lenha secca em dia 
de festa; a irmã de Moysés coberta de vergonhosa lepra 
em castigo de ter murmurado contra seu irmão; o mes
mo :Moysés l:Ondemnado a não vêr s~não de longe a ter
ra promettida ao povo de Deus por um peccado de des
confiança; David, por um movimento de vaidade, casti
gado com uma peste, que arrebatou setenta mil de seus 
subditos; e muitos outros castigos r epentinos; não pro
vam estes terríveis monumento!:! da vingança divina, 
quão grave ·é diante de Deus o peccado venial ? Por mais 
que se olhe como cousa de pouca monta, é sempre uma 
violação formal do grande preceito da caridade. Com 
effeito, é amar a Deus com todo o coração, fazer volun
tariamente o que lhe desagrada, o que elle prohibe, e 
que tanto o offende? 

Ecep!ic. do Catecimzo de Mana. 

http://www.obrascatolicas.com



, 
340 

CAPITULO XXI 

DOS PECCADOS CAPITAES 

P. Não ha alguns poccados, que se possam conside
rar como origem dos demais? 

R . Sim; ha peccados, que são como :l. raiz de outros 
muitos, e por isso se chamam capitaes. 

418. O caminhante desgraçado 

Um dia, atravesaando certo moço um bosque, viu-se 
assaltado por um monstro horrível, que com um a cabeça de 
leão tinha sete g randes cabeças de serpente . O animal, 
ao sahir da cova, -vai direito ao caminhante com os olhos 
scintillantes, levantando as sete cabeças, estendendo as 
suas sete línguas, e fazendo resoar o ar corn medonhos 
silvos. O mancebo, robusto e animoso, não desanimou 
por isso ; esperou a pé firme; não trazia ou .ras armas, 
que uma hacha pendente da cintura, segundo o uso do 
paiz; empunhou-a, e ao primeiro golpe que descarregou 
sobre o monstro, cortou-lhe quatro cabeças,,, ao segundo 
cahiram outras duas . O dragão debilitado pc•r estas feri
das, ficou algum tempo estit·ado na terra. Julgando-o 
morto, o nosso caminhante poz de novo a hacha no lugar 
costumado, e continuou o caminho, sem cortar a setima 
cabeça. Apenas tinha dado alguns passos, qu:.ndo o mons
tro, reanimando-se, se lança furioso sobre e le, o agarra 
com os seus dentes mortíferos, e o arrasta para a cova, 
onde o devorou. 

Eis a explicação d'esta parabola: 1.0 E s.e dragão re
presenta os sete peccados mortaes, que é mister comba
ter valorosamente com as armas da fé. 2.0 Jfão basta cor
tar seis cabeças a esse monstro; se fica com uma, estamos 
perdidos. De que serve estar isento de mUltas paixões, 
se temos uma, que nos domina? Frequenl es vezes um 
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só vicio condemna os homens. Examinemos, se, pelejando 
com o dragão infernal, lhe deixamos uma cabeça, que 
baste para devorar-nos; vejamos se, combatendo as pai
xões, poupamos alguma, que é a nossa predilecta, pois 
basta uma só para causat· a nossa condemnação. A victo
ria é vã, se não é inteira. 3.0 É mister perseverar até 
ao fim, e pelejar até á morte; ni'io nos arredemos no com
bate, não descancemos até que tenhamos acabado com 
os inimigos, d'outra sorte se apoderarão de nós, quando 
mais seguros nos julgarmos, e· nos arrastarão comsigo 
ao abysmo do inferno. 

O PAOUE B. GmAUOF.AU. 

Soberba 

Pecca por soberba o que attribue a si o qne recebeu 
de Deus, despreza os mais, e quer elevar-se acima d'elles. 

419. Castigo de Nabuclwdonoso1· 

Nabuchodonosor, rei de Babylonia, depois de ter ven
cido os judeus, subjugado os syrios, os moabitas, e con
quistado o Egypto e grande parte da Persia, occupou-se 
em aformosear a capital, levantando n'ella magníficos 
edificios. Ensoberbecido com as suas façanhas e riquezas, 
contemplava no alto do palacio toda a cidade, dizendo 
comsigo: «Não é esta a cidade, que edifiquei para côrte 
do meu reiuo com a força do meu poder, e com a gloria 
da minha magestade?,> Não havia acabado ainda de pro
(erir estas palavt·as; quando ouve uma voz do céo, que 
lhe diz: ~tO teu reino passará de ti a outro possuidor. E 
lançat·-te-hão da companhia dos homens, e a tua habita
ção será com as al imarias e feras; comerás feno como 
boi, e sete annos passarão por cima de ti, até que reco
nheças, que o Senhor D eus tem um poder absoluto sobre 
os reinos dos homens, e que os dá a quem lhe apraz.» 
A predicção cumpriu-se logo; Nabuchodonosor cahiu en
fermo, e julgando ser um boi, foi viver entre as feras 
nos bosques, onde permaneceu sete annos, no fim dos 
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quaes, tendo fei to peni tencia dos seus peccadoE 1 tornou a 
subir ao throno. :àforreu um anno depois com grandes 
sentim6Dtos de religião. 

ÜAN:EL 1 cap. 1v. 

420. Um plebeu e um nobre 

Um nobre, cheio de soberba, que deshonrava o seu 
nascimento com degradantes vícios, queria humilhar um 
homem de obscura linhagem, mas de grande met·ito, lan
çando-lhe em rosto nilo haver tido antepassados distin
ctos. Mas em lugar de se irritar, o prudente lebeu dis
se-lhe, sorrindo: «Se a minha origem me de shonra, tu 
deshonras n. tua. » Palavra admiravel, mataria de eterna 
meditação! possa ella recordar-nos sem cessar, que nada 
ha superior ao merito pesBoal. 

Biblioth. dos padres da Igreju, t. vn . 

421. S . Pacomio e um monge vaidoso 

Conta Surio, q.ue, achando-se o grande Pacomio em 
certo lugar do mosteiro com outros padres graves, um 
dos monges ti·ouxe duas pequenas esteirao, que havia 
feito n'aquelle dia. Encostou-as á parede, defronte da 
cella de S. Pacomio, de maneira que as p11desse vêr, 
pensando que o louvaria. pela. sua diligencia e cuidado, 
pois que, não mandando a regra a cada um fazer senão 
uma esteira por dia, elle tinha feito duas. E c >mo o santo 
entendeu, que o fizet·a por vaidade, disse aos · >adres, que 
estavam com elle, suspirando com gt·a.nde Eentimento: 
« Vêde este irmão, que trabalhou desde a manhã até á 
noi te, e offereceu todo o seu trabalho ao de10onio, esti
mando mais os homens que a gl.J ria de Deu! . v O santo 
chama-o; dá-lhe uma boa reprehen~ão, e orc.ena-lhe em 
penitencia que, quando os monges se junta ·em para a 
oração, vá. com as suas duas esteiras ao hou bro, e diga 
em alta voz: «Padres e irmãos meus, por 1 mor do Se
nhor, rogai todos a Deus por este miseranl peccador, e 
que tenha misericordia. de mim, porque estim•.:i mais duas 
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esteiras que o reino dos céos.» E ordenou-lhe ainda que , , 
quando os monges fossem comer, estivesse da mesma 
maneira no meio do refeitorio com as duas esteiras ás 
costas todo o tempo, que durassse a mesa. E não parou 
n'isto a penitencia: manda que o fechem n'uma cella por 
espaço de cinco mezes, não lhe dando a comer senão pão, 
agua e sal, e que faça lá. duas esteiras cada dia, R6 1 sem 
que ninguem o veja. Que humildade e fervor havia en
tão! 

E3;plica1ão do Catecismo de ll!ans. 

A virtude opposta ao vicio da soberba é a humilclade, 
que nos faz conhecer as nossas faltas, e nos impede de 
desprezar o proximo. 

422. Humildade rle /3. Fmncisco Canzcciolo 

S. Francisco Caracciolo, fundador dos clerigos meno
res r egulares , depois de ter passado alguns annos em 
Hespanha, voltou por alguns dias a Santa 1\:Iaria, lugar 
de seu nascimento. L ogo que os habitantei3 o reconhece
ram, acudiram de tropel a prodigalisar-lhe provas da. 
mais profunda veneração. A sua h~:tmildade assustou-se 
com isto; parou na praça da povoação, e ajoelhado na 
terra, tirou um crucifixo, e mostrando-o aos que o rodea
vam, disse : «Meus irmãos, deveis render vossas home
nagens a esta santa imagem, e não a um miseravel pec
cador como eu, que não vim aqui senão afim de reparar 
os esca.ndalos, que vos dei na juventude. Retirai-vos, e 
não me priveis do fructo da penitencia, que vou fazer 
por mi;J.has culpas passadas. Esquecei-as, e lembrai-vos, 
que ninguem póde ch,amar-se .justo n'esta vida, sobretudo 
sentindo-se atormentado de remorsos pelos crimes que 
commetteu em outro tempo.» Depois d'este acto sublime 
de virtude, foi occultar-se em um lugar r etirado, e no 
dia. seguinte partiu secretamente yara Napoles. 

Vida de S. Francisco Cal·acciolo . 
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423. À humildade dos santos 

Santo Agostinho chamava «a humildade, fundamento 
de t odas as virtudes, e a melhor disposição para obter 
os dons celestiaes. » 

É e:;ta virtude, que S . L uiz Gonzaga pedia com mais 
ar do r·; todos os dias dirigia uma oração aos santos anjos 
afim de alcançar por sua i ntercessão, quo elle tt·ilhasse 
esse cam inho, que tinham sido os primeiros a seguir. 

Um bom religioso costumava dizet· : «Goslosarnente 
daria os meus dous olhos para adquirir a verda.deira hu
mildade. n 

S . T homaz de Vil lanova acrescenta: «A humildade 
é a mài de numerosas virtudes; d'ella nascem a obedien
oia, o t emor de Deus, a paciencia, a modestia e a paz. » 

Santa J oanna Francisca de Chan tal, amava tanto a 
humildade, que de continuo velava sobre si mesma, te
mendo perder a lg uma occasião do praticar est:\ v ir tude. 
Ê escrevendo a S. F rancisco de Sales, dizia : « Caríssi
mo parl r tl, por amor de Deus, lhe supplico que me aj ude 
a humilhar-me.» 

S. F rancisco de Paula clizia, que a arma mais pode
r osa para vencer o demonio era a humildade. 

Sant~ T hereza não cornprehendia como os r régadores 
fallavam tão a miudo da necessidarle, que ha ole ser hu
milde. a Não é evidente, dizia el la, que é impcssivcl glo· 
r iar·mo-nos de alg utna cousa, pois nada bom lemos, que 
n ão venha de D eus? Como póde o homem ens0bc•rbecer -se, 
vi vend o suj eito a tantas miaerias, e tendo commettido 
tantos peccados? Ainda que eu quizesse desvanecer-me 
de alguma consa, não me se1·in po8sivel. » 

S. Phrlippe Nery aconselhava ó.s pessoas, que dirig ia, 
que rlissessem, quando cahissem em alguma falta : «Se 
houvesse sido humilde não teria cahido. » 

Uma santa attribuia a seus peecados todoE os qne os 
outros comruettiam, e dizia, que era semelha•rte ao de
monio, por causn. da soberba e tle sua ingrati< ão. 

Ann. ditoso. 
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424. Pio IX e um p1·esbytero 

Pio I X foi um dia ao hospício da Trindade dos pe?·e
gtinos, onde se alojam os christãos, que vão a Roma com 
o fim ele satisfazer a sua devoção. Havia chegado preci
samente n'aquelle dia um pobre sacerdote prussiano, da 
diocese de :Munster, chamado Theodoro Lauvensey. Cumo 
tinha feito a pé grande parte de sua longa viagem, des-

• cançava de euas fadigas em um pequeno aposento, que 
lhe haviam indicado. Mas comprehendendo pelas accla
mações dos que alli moravam, que ia vêr o Papa no 
mesmo dia de sua chegada, levantou-se, e correu para o 
lugar, por onde havia de passar sua santidade. Pio IX, 
vendo um trajo e uma figura, que denotava uma pessoa 
vinda de longe, informou-se elo nome e ela qualidade do 
peregrino, manifestando desejos de renovar com elle uma. 
terna ceremonia. Conduzem o presbytero Lauvencey ao 
quarto do la·vabo; mandaram-o assentar em um banco de 
madeira; dons irmãos trazem uma baeia cheia d'agua, e 
começam a descalçai-o. Em vão o estrangeiro pergunta 
o que é que lhe querem fazer; Pio IX entra rodeado de 
cardeaes, e põem-se de joelhos diante do peregrino. 
Quando Lauvencey compt·obendou, que o summo pontí
fice lhe ia lavar O(! pés, repetiu-se a scena, que teve lu
gar entre J esus Cbristo e S. Pedro, ao qneret· o Senhor 
exercer com elle este acto. -0 peregrino recusava re
ceber tão grande honra; mas teve que condescender 
como o Apostolo; e depois de lhe haver lavado os pés, o 
Papa fez varias perguntas ao presbytero Lauvencey sobre 
a sua viagem a Roma, e retirou-se em seguida, deixan
do-lhe algum soccorro. 

Roma, pelo PADRE BocLANGER. 

425. Falsa humildade 

Certo solitario, que fingia uma profunda humildade, 
foi um dia ter com o padre Serapiâo, que o convidou, 
segundo o costume, a orar juntamente com elle. O soli-

http://www.obrascatolicas.com



346 

tario respondeu, que havia commettido tantos peccados, 
que se julgava indigno d'esta honra, e até de respirar o 
ar commum a todos os homens ; e assim não quiz assen
tar-se senão na terra, e oppoz muito maior resistencia, 
quando quizeram lavar-lhe os pés. Finalmente levanta
dos da mesa, tendo-lhe dado algum conselho com toda a 
doçura, Serapião vendo, que produziam mau effeito as 
suas observações, disse-lhe : «Ai l meu filho; não dizias, 
ha um momento, que havias commettido todos os crimes 
imaginaveis ; e não r eceavas passar por um homem de 
má vida? Como pois ag01·a um simples conselho, que te 
dou, que nada tem de offensivo, e que a té dt•vias rece
ber como prova de meu terno affecto, te contrista tanto, 
que o despeito e a indignação se descobrem em teu rosto? 
Confessa, meu irmão, ~ue esperavas que foss ~ elogiada 
essa humildade n.pparente; terias ficado cont<mte, se eu 
tivesse respondido com as palavras dos livros dos Pro
verbios : O j usto começa p01· accusm·-se a s i ?Hesmo. Pois 
sabe, que a verdadeira humild ade não consi: te em nos 
accusarmos ele crimes, que ninguem crê, mas em soffrer 
com paciencia, e, agradecer as inj urias, que nos fazem, 
ainda que sejam sem fun damento. 

Vida dos padres do dese•·to. 

Avareza 

Pecca por avareza o que ama demasiaclo os bens 
d'este mundo, principalmente o dinheiro. 

426. Ten·ivel castigo d'tun homem ava1'ento 

Eis o facto mais singular e o fim mais tragico, que 
possa dar-se d'um avarento. Um homem po .suido pelo 
demonio da avareza, não pensava senão em acc'umular 
bens sobre bens e r iquezas sob1·e riquezas . Como temia 
que lhe roubassem ns thesouros, tinha aber to no fundo 
de sua adega um subterraneo com uma port L de ferro, 
occultando-a ele maneira que não podesse distinguir-se. 
Quando r ecebia alguma quantia ia logo depositai-a n 'a-
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quelle lugar, e demorava-se a contemplar por muito 
tempo o ouro e a pr ata, que eram o seu deus. Um dia, 
ao levar uma somma consideravel a esse sombrio recinto, 
esqueceu-se de levar comsigo a chave da porta, que se 
fe0hou sobre si. Depois de ter contado devagat· o seu di
nheiro, quiz retirar-se; mas a porta não pod ia abrir-se 
por dentro, de sorte que se viu encerrado sem poder sa
hir. Já póde suppôr-se, qual seria a sua desesperação 
n'aquelles horrivei.s momentos . É provavel, que chamasse 
e batesse muito tempo, mas quem havia d'ouvil-o, nem 
quem iria buscai-o a . semelhante lugar? - •Entretanto, 
como elle não apparecia, sua fam ília estava no maior cui
dado. Procurou-o, e mandou-o procurar por toda a parte, 
sem que dessem noticia d'elle. Ora julgava, que se teria 
afogado, ora que teria sido assassinado, ou que por al
gum accidente funesto teria perecido : quando um serra
lheiro, ouvindo fallar do caso, se recordou, que um ava
rento lhe tinha mandado fazer secretamente, havia algum 
tempo, uma porta de ferro com uma fechadura. falsa, e 
que bem podia ter acontecido, que por descuido se hou 
vesse desgraçadamente fechado. Declarou pois isto; fo
ram ao lugar onde se achava a porta fatal ; arrombaram-a; 
e qual foi o espanto e o terror de todos, vendo o ca.da ver 
d'esse i nfeliz de todo corrompido e roído dos vermes! 
Então comprehendeu-se o que era ; encontraram immen
sas quantias juntas, verdadeiros thesouros de cólera e de 
maldição diante de Deus. 

BAuonAr>n, Hist. edificantes . 

427 . Ilol'l'Ível Tasgo de a val'eza 

Não ha muito tempo morreu em Pal'is um oc:togena
rio solteiro, que desde quarenta annos habitava na mes
ma casa com uma velha criada. E ste homem vivia do 
modo mais miseravel; mal vestido e peor alimentado, 
p rivando-se até do necessario, indo algLlmas vezes a um 
botequim visinho aquecer-se ao lume para. não comprar 
lenha. Os seus herdeiros eram dous sobrinhos, que foram 
chamados a recolher a herança. Na presença d'elle abrin 
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um serralheiro um velho cofre, cujo uso nem snquer se 
suspeitava, seg undo o genero de vida, que o dono obser
vava, e acharam n'clle mais de dous milhões em ouro, 
que o avarento tinha ajuntado. Possuía mais de sessenta 
mil francos de renda. 

Echo da Sarta, 1.0 de dez. de 1828. 

428. Triste 1·ecompensa do aua1·ento 

Uma família inteiramente mundana acabava de re
colher uma rica herança, que um tio avarento lhe ha
via deixado pouco antes ; e para celebrar este successo, 
tinham preparado um magnífico banquete. Começam to
dos a fa llat· do avaren to; cada um referia a sua anecdota. 
particular, sendo os herdeiros principaes os pn meiros a 
dar pnbli cirlarle nos seus vícios. Foram todos recordando 
quanto póde haver de mais caprichoso, ridicul" e humi
lhante para a meruoria do defunto . Depois con..:luiram o 
banquete, exclama11do: «Bebamos á saude do a varento! n 
-Eid·aqui, escravos da avareza, a S()rte, que vos es
pera; os vossos herdeiros, em seu delirio, serão os pri
meir,JS a insultar a V ()SSa memot·ia na terra, oro quanto 
que na outra. viela sereis consumidos pelo fugo do inferno, 
seru ter uma gotta d'ngua. para refrigerar a lin~;na, como 
acontece ao rico avarento J o Evangelho. 

FJxplicw;ão do Cateeismo de Mana. 

429. Como t~m pai ensinou a gene1·osi dade a 3eu filho 

O senhor de 1\Iontc-!lfartel, fid algo opulento, dava por 
mez urna somma consideravel a seu fil ho para r astos par
tit:ulare3 . E tendo notado, que o mancebo juntava estas 
sommas desde mu ito tempo, qu iz curar um v icio, cujas 
condequencias são funestíssim as em um homem rico, mor
mente na juventude. Assustado, com razão, do perigo, o 
pai escogita um meio tão engenhoso coruo honesto. FaHa 
ao cura, e contianrlo-lhe o prnjecto, convida o a j antar 
em sua casa no r! ia segui nte. Não faltou o ct: ra ao con
vite; e durante a comida encetou a conversas ão sobre a 

http://www.obrascatolicas.com



349 

miseria de muitos pobt·es freguezes, fazendo observar que 
carecia de recursos para oct:orrer a tant..t.s necessidade~ ; 
que em vão clamava a todas as portM; pois quanto mais 
crescia a miseria e se mu ltipl icavam os de:~graçado:~, tanto 
mais via, que se restringia e re3friava a caridade. A este 
quadt·o patbetico da miseria geral, o pai dir ige a palavra 
ao filho, e lhe pergunta : «Não se com movem as tuas cn· 
t ranhas generosas com a pintura ue tanto infortu nio? Co
nheço o teu nobre coração, e estou persuad ido, que con
t ribuirás, quanto te fôr possível, para o allivio de tan
tos desgraçados. Sei: que tens reservada u ma somrna bas
tante consideravel, e julgo, que a des tinas a boas obras. 
Louva a Providencia, que te offerece agora uma occasião 
tão favorarel de enthcsourat· riquezas para o céo. En
trega generosamente ao senhor cura esse dinheiro, que 
não tem valor senão pelo bom uso que d'olle fizeres; elle 
o distt·ibuirá. em teu nome aos pobres. » -Ao mesmo 
tempo, o senhor de Monte. Martel ordenou a um criado, 
que seguisse o filho até ao q narto, e que trouxesse ao cu r a 
o dinheiro, que lhe entregasse. Com effoito, o mancebo 
enternecido a ponto do derramar lagrimas, dt:sapossou-se, 
sem dizer palavra, de todo o seu dinheiro e o pôz nas 
mãos do parocho. Este abraça-o, e assevera-lhe, que esta 
somma será distribuída segundo a sua intenção. O pai 
termina esta tet·na seena, enchendo o filho de elogios e 
carícias ; augmenta a quantia, que lhe dava para gastos 
secretos, e recommenda-lhe, que faça sempre d'ella um 
uso tão louvavel. 

CAnnoN, Da educação, t. I. 

430. Saladino, sultão do Egypto 

Saladino, sultão do Egypto, commovido, no leito da 
morte, á. vista da vaidade das cons!l.s tenenas, qniz dei
xar-nos uma lição, que póde ser util á posteridade. Aca
bava de concluir um tratado de paz com os christãos, 
segundo o qual conservava prisioneiro seu rei Lusi~nan, 
quando cahiu oufermo em Damasco, e morreu. Vendo, 
que se aproximava o seu fim, mandou, que um porta-es-
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tanclarte pozesse no alto d 'uma lança. a mor I a lha, em 
que o envolvessem depois de sua morte, e qtu atraves· 
sando assim todo o exercito formado em batalha, fosse 
um arauto diante d'elle repetindo estas palavras: «Eis
aqui o que Saladino, vencedor do Oriente, leva de todas 
as suas victorias. » Tambem vós, avarentos, não levareis 
mais do que elle de quanto possuis : essas magníficas ca· 
sas, quo edificaes, esse ouro que amontoaes, essas im
mensas propriedad-es, cujos limi tes estendeis cada dia, 
tudo deixareis, como elle, ao morror, se antes d'aquelle 
momento fatal, não vierem r evezes imprevist~Js aneba
tar-vos tudo. Por vosso turno vos será preciso c izer, mos
trando a funebre mortalha: a Eis o que me re1 ta de tan
tos sacrif:icios e de tantas injustiças: uma ?IW1' alha.» 

TiJxpticação do Catecismo d • .Mans. 

-1:31. D esinteresse d' 1w1 cardeal 

Quando Comendon foi á Allemanha afim de assistir ao 
concilio de T1·ento, tendo chegado ;i capital de J oaquim 
de Brandeburgo, que era um dos eleitores de imp~rio e 
da seita dos lutheran os, foi recebido por este príncipe 
com summa magnif:icencia, e estando prestc ·s a partir, 
quiz fazer-lhe presentes dignos d'elle ... Comendon re
cusou aceitat· tudo o que lhe offercciam; e c >mo o elei· 
tor insistisse n'isso e declarasEe, que era uma especie de 
desprezo não os receber, o cardeal asseverou-lhe que, 
ainda que não recebesse OI! seus presentes, oda a vida 
lhe ficaria extremamente reconhecido. 

Ao partit· de Polonia, depois de haver iido creado 
cardeal, para regressar á Italia, o rei August 1 pensando, 
que seria vergonhoso permittir, que um per1 onagem de 
tão g rande mcrito, e que tantos serviços tin ha feito ao 
Estado, sahisse do reino sem' haver recebido< 'elle algum 
presente, enviou-lhe por .Pedro Miscow, bispc, de Plosko, 
e um dos principaes prelados de .Polonia, uma letra com 
dous mil escudos de pensão, firmada po1· su:. mão e pa
gavel em dous prazos. Na dita letra o rei dec larava, que 
não havia faltado antes occasião de manifest lr o seu r e· 
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conhecimento ao cardeal; mas que elle nunca tinha que
rido receber o que lhe offerocera. . Comendon, posto que 
o presente fosse pequeno e poueo proporcionado á nova 
dignidade, recambiou a letra ao rei por meio do mesmo 
bispo com o devido agradecimento, dizendo, que era glo
rioso merecer os presentes dos reis, mas que o era ainda 
mais recusal-os. Porém o rei escreveu sobre iato ao P apa, 
e não descançou até conseguir que sua santidade o man
dasse receber aquella pensão. Assim a liberalidade do 
1·ei e desinteresse do legado brilharam admiravelmente. 

PnESSY, l nstrucç., t. u. 

Luxuria 

A luxuria é um appetite desordenado de prazeres 
deshonestos . 

432. Um estudante pe1·vertido e castigado ho1'1'iuelmente 

Havia em certa cidade um estudante, que pasaava 
com raz&.o por modêlo de virtude, e frequentava os sa
cramentos do modo mais editicante. Indo um domingo á 
igreja pa'ra cumprir as suas devoções costumadas, encon
trou dous companheiros, que estavam muito longe de ser 
p iedosos como elle. Convidaram-o para almoçar, e r esis
tindo elle, fizeram -o beber por força, e assen ta r-se com 
elles á. mesa ; primeiro bebene po1· violencia ; depois por 
gosto, até que a fi nal se lhe turbou a razão ; em tão triste 
estado foi facil induzi l-o a cahir em um horrível cr ime, 
e no mesmo instante o surprehendeu a morte.-Quãoter
riveis são os vossos juizos, 6 meu Deus ! Aterrados com 
este fim desgraçado, os infelizes companheiros foram ex
piar com austera penitencia o gravíssimo peccado de ter 
precipitado uma a.lma no inferno. 

C OLLE'l. 

433. O f o da vida 

Um dos homens, quo mais se entrega1am ao peccado 
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da luxuria, foi Carlos, r ei de Na~arra. Venê o-se exte
nuado pelas desordens commettidas, consul to11 os medi
coa, qne or•lenaram, quo se fi zesse énvolver em um len
çol molhado em aguardente, e que se conservasse assi~ 
vinte e quatro horas bem apertado e unido ao corpo'. A 
rain ha que, pelo amor que professava a seu marido, quiz 
ella mesma encarregar-se d'esta operação, acabando de 
coser o lençol que envolvia o corpo do rei, procurava as 
tesouras para cortar o fio; mas não as achando á mão, 
teve a impruclencia de aproximar a luz e de queima1· o 
fio com ella. I ncend iou-se o fio, que estava molhado eni 
aguardente, e communicou o fogo ao lençol, que imme
diatamente ficou de todo incendiado. Que gritos em todo 
o palacio l Que alarido! Que agitação ! Que não fizeram 
para apagar o fogo e salvar o rei l Mas t udJ foi inutil. 
O rei morreu queimado vivo, sem que lhe podassem dar 
eoccorro algum. Que morte ! Que vida! Que etE\rnidade! 

O PADRE B. G mAUDEAU. 

434. Acto he9·oico d'umas religiosas 

Em 8i 0, os normandos ou dinamarquezes fizeram 
horríveis estragos em I nglaterra. Tendo-se espalhado por 
toda a parte a noticia de sua crueldade e brutal paixão, 
as relig iosas do mosteiro de Collinkan virara-se na maior 
inquietação, temendo por uma joia mais pr.:lciosa do que 
a mesma vida. N'este tran~, Ebba, abbade~sa do mostei
ro chamou as religiosas a capitulo, e lhe i disse : «Mi
nhas queridas filhas, eu conheço um meio seguro para 
nos livrarmos da insolencia d 'estes barbaros; se quereis 
acreditat·-me ponde-o em execução.» E é izendo isto a 
abbadessa toma uma navalha e corta. o <Jet nariz e o seu 
labio supet·ior até aos dentes . Todas as religiosas ã. imi
taram. Os barbaros entram no mosteiro, e vendo as re
ligiosas tão desfiguradas, horrorisaram-se; mas cheios de 
furor pegaram o fogo ao mosteiro, e as r eligiosas morre
ram queimadas. E stas gloriosas victimas a lcançaram as
sim a dupla corôa da virgindade e do martyrio. 

Hist. cccles. 
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Ira 

A ira é um movimento desordenado, que nos conduz 
á vingança e nos faz repellir com violencia o que nos 
prejudica ou desagrada. 

435. Mansidão de .Jesus Ch1·isto 

O modêlo mais perfeito de doçura e mansidão é Je
sus Christo, que disse de si mesmo : «Aprendei de mim, 
que sou manso e humilde do coração.» Podia dar a morte 
aos algozes, que foram prenrlel-o ao horto das Oliveiras, 
mas contentou-se em mostrar-lhes a sua omni-potencia, 
fazendo-os cahir por terra com estas sós palavras sahidas 
de sua bocca : «Eu sou.» Até curou um d'entre elles, 
que S. Pedro tinha ferido. Dut·ante a Paix1lo não oppoz 
ás injurias e aos ultrajes senão a paciencia, a doçura e 
a r esignação. Finalmente, quando cra>ado na cruz, fez 
t remer a terra, partir-se as pedras, e eclipsat·-se o sol, 
·ogou pelos mesmos, que o crucificaram, dizendo : Pai, 
perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. 

S. MatlieUR, cap. xxvu. 

436. O solitario 

Conta Rufino, que um· solitario, deixando-se frequen
temente possuir da ira no mosteiro, disse entre si : Irei 
para o dese1·to, e alli não havendo ninguem que me excite, 
não terei occasião de me irar. V ai pois para a solidão, 
e retira-se para dentro d'uma cova. Um dia, que se fe
licitava de ter sabido evitat· as occasiões de se irar, tom
bou-se-lhe o cantara, que tinha enchido d'agua, e isto 
tres vezes seguidas por falta de precaação; im pacientou
se tanto, que pegou no cantaro e o quebrou de despeito. 
Mas cahindo logo em si, disse: O demrm io da ira enga
nou-me, pois ainda que me ache s61 não deixa de vence?·
me; e visto que as paixões nos seguem por toda a parte, 

OATBOJBllOo 23 
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e que é preciso peleja1· onde que1· que estejamos, volta?·ei 
para o mosteiro. 

Vida dos pad1·es do •leserto. 

437. Hm·1·iveis e..ffeitos da im 

Em 1839, Cadiz foi testemunha d'um crime que 
horrorisou pelas terríveis circumstancias, que o acompa~ 
nharam, e foi um assassinato commettido ao pé do altar 
durante o santo sacrificio da missa. -Estavam duas mu
lheres na praça de S. J oão de Deus, uma das quaes tinha 
á outm um odio implacavel. D epois d'algumas palavras 
ameaçadoras, tira de debaixo dos vestidos nma gran
de navalha, á vista da qual a outra mulher fugiu espan
tada, e foi refugiar-se na igreja. Estava-se ce ebrando a 
missa, e a desgraçada, atravessando a nave, foi lançar
se aos pés do sacerdote que officiava. Não obstante a san~ 
ti dade do lugar, a inimiga perseguiu-a até cs1 e asylo sa~ 
grado, e deu-lhe algumas punhaladas na pr•lsença dos 
assist t.nteB. J á se deixa vêr quão horrorisados ficariam 
os e!>pectadores de tão horrível sacri legio, que prova até 
que ponto de raiva a vingança póde arras ta · um mau 
coração. Interrompeu-se o santo sacrificio, e c sacerdote 
mandou f<l.::har as portas. A igreja de S. Joi•o de Deus 
ficou fechada até que se fizeram as expiações canonicas 
exigidas para a reparação d'um crime d'csta natureza. 

Diccion. de a1 ecdotaa. 

438. Cole1·a e mr.tnsidão 

A mansidão foi a virtude favorita de S. F ·ancisco àe 
Sales, e adquiriu-a com a sua perseverança eo combater 
a co lera, a que era inclinado . Um joven tid:.lgo, qne o 
abol'recia, poz-se a fazer um horrível ruído d Jbaixo das 
janellas do santo. Ia. acompanhado de muitos cães, cujos 
latidos insupportaveis se uniam ás injurias al rozes d 'al~ 
guns criados insolentes. Não contente com ist , teve elle 
mesmo a audacia de subir ao quarto do san to bispo, e 
vomitou contra elle quanto a colera. pôde sug1;erir-lhe de 
mais offensivo. O prelado olhou para este furioso- com 
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semblante tranquillo, e não lhe respondeu uma só pala
vra. O fidalgo, tomando esta moderação como desprezo, 
redobrou a raiva, e lavou a sua insolencia até aos ulti
mas ultrajes; mas S. Francisco de Sales conservou toda 
a sua paciencia. Depois que o furioso se retirou, pergun
tando-se ao santo bispo como havia podido guardar si
lencio em tal circumstancia, respondeu: «A minha língua 
e eu fizemos um pacto ioviobvel, e convimos em que, 
em quanto o meu coração estiver commovido, a minha 
lingua nada dirá; podia eu ensinar melhor a este pobre 
ignorante o modo de se conter, do que calando-me, e 
podia a sua colera aplacar-se por outro meio melhor que 
com o meu silencio? Não é preciso ter compaixão d'um 
infeliz que está possuído da paixão?» 

ExplicaljàO do Catecismo de Mans. 

439. O celeb1·e missionm·io pad1·e Fe1·nandes 

Prégando um dia o padre Fernandes, um dos com
panheiros de S. Francisco Xavier, na cidade de Aman
gucbi, chegou-se a elle um homem da escoria do povo 
Jomo para lhe fal lar, e cuspiu- lhe na cara. O missiona
rio, setn dizer palavra e sem mostrar a menor emoção, 
limpa-se com o lenço, e continúa tranquillamentc o seu 
discurso. Ficaram todos admirados á. vista de tão heroi
ca moderação, e aquelles, a quem este insulto havia feito 
rir, não ficaram menos. Ainda mais: um doutor dos mais 
sabios da cidade, que se achava presente, reflectindo so
bre o que tinha presenceado, disse comsigo: a Este es
trangeiro tem muita razão de asseverar-nos, que a dou
trina, que- nos annuncia, é uma doutrina de todo celes
tial. Uma lei, que inspira tal v~lor e grandeza d'alma, 
que faz obter sobre nós mesmos tão assignaladas victo
rias, não póde vir senão do céo.» Concluído o sermão, 
pediu o baptismo, e foi baptisado solemnemente; e sendo 
esta illustre conversão seguida de muitas outras, mos
trou, que os bons exemplos fazem mais impressão na al
ma que os melhores discursos. 

Diccion. de anecclotas. 

* 
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Gula 

A gula ó um appetite deso~·denaclo do comer e beber. 

440. Terrheis e.ff'eitos da cmú1·iaguez 

Na classe de crimes, desordens e excessos talvez não 
haja outro tão horrível e tão tragico como o que commet
teu um mancebo em Africa, no tempo de Santo Agosti
nho. Esse mancebo chamava-se Oyrillo; era em extremo 
inclinado a beber, e passava grande parte do sua vida 
nas tabernas com companheiros desregrados como elle. 
Um dia, em que se havia entregue a todos os excessos 
da embriaguez e de suas paixões, volta a casa e começa 
por dar punhaladas n'uma sua irmã. Aos gritos d'esta, 
o pai acode assustado, e o filho ainda mais furioso, tin
ge as suas mãos com o sangue d'aquelle, que lhe tinha 
dado o sêr, e o degola . Dá em seguida punhaladas em 
outra sua i rmã, que queria defendet· seu pai e arrancai-o 
das mãos d'este filho indigno, ou antes d'este monstro 
execravel.-Que crimes, que atrocidades em um só ho
mem e eru um só J ia! Santo Agostinho inform'l.do d'cste 
horrível successo, apesar de haver já. prégado tuas vezes 
n'aquelle dia, reune pela terceira vez o povo, e sobe ao 
p ulpito com as lagriruas nos olhos e os suspiros no cora
ção, para referir aos seus ouvintes as atroci1 ades, que 
acabava de commetter esse filho tão indigno de vêr a 
luz do dia . Ao ntuTnr o que acabava do succeder, todo 
o auditorio prororupeu em gritos e alaridos 01 pantosos; 
não podia comprehender, que um homem tive ,;se podido 
commetter tantos e tão grandes attentados. Te do o mun
do temia que em castigo cahissem raios do céo sobre 
uma povoação, que havia produzido tal mons ro. E as
sim Santo Agostinho aproveitou-se d'aquella occ asião para 
mostrar a que excessos uma desgraçada paixão póde 
conduzir ; e as suas lagrimas e os seus suspiro.; fallaram 
com mais eloqucncia quo as palavras e os discursos. 

SANTO AaosTJNRO. 
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441 . Um ebrio convertido 

Havia em França n'uma aldêa, perto de Nimes, um 
paisano chamado João, de tal modo entregue á embria
guez desde a juventude, que quasi continuamente estava 
turbado, e passava geralmente pelo maior bebado, que 
havia na povoação. Tendo o parocho da freguezia pedi
do missionarios para instruir os parochianos, julgou con
veniente dar-lhes a conhecer este escandaloso, afim de 
que elle os não enganasse. Porém foi inutil esta precau
ção do parocho ao principio, pois o paisano não sómente 
não se apresentou a nenhum missionario, mas tambem 
clurante as primeiras semanRs não assistiu a exercicio 
algum da missão. Só dous dias antes de se concluir a 
missão, foi ouvir um sermão sobre o filho prodigo, que 
prégou o padre Cartel, um dos missionarios de mais ta
lento e zelo. O discurso escripto com uma nobre simpli
cidade e pronunciado com muito fogo e unçãC>, fez grande 
impressão sobre o novo ouvinte. Reconheceu o seu re
trato na pintura das desordens do filho prodigo; viu na 
bondade do misRionario a viva imagem da bondade di
vina, e animado ao mesmo tempo com a confiança e o 
arrependimento, disse, a exemplo do prodigo do Evan
gelho: «Perderei em fim o man habito, que me domina ha 
tanto tempo, e irei lançar-me aos pés do mais terno de 
todos os paes.» A resolução não foi menos efficaz do que 
prompta. Vai no dia seguinte ter com o padre missio
nm·io, cujo sermão ou>ira, e com os olhos cheios de la
grimas, diz-lhe: «Parire, aqui tem o maior peccador, 
que ha na terra. o senhor disse houtem, que a miseri
cordia é ainda maior qne todos os nossos peccados; e eu 
para attrahir os seus salutares effeitos sobre mim, venho 
pedir-lhe que se digne ouvir a minha confissão. A h! não 
me negue este favor, meu padre; far-me-hia cahi1· na 
dese.~peração; não posso supportar o peso de meus re
morsos, e não estarei t1·anqnillo em quanto me não tiver 
reconciliado com Deus.» O missionario ficou muito acl-
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mirnno e commovido, quando comprehendeu que era 
aqulllle celebre bebado, de qne lhe haviam fallado . Aper
tou-o affectuv·HJ.auont~ entre os seus braços, m•Jstrou-lhe 
os mesmos sentimentos que o pai do filho pro digo mos
trára. a seu filho, mas observou-lhe com do9ura, que se 
apresentava. demasiado tarde, pois se achava quasi na 
vespera de partir, e que não teria o tempo necessario 
para lhe conced':lr o beneficio, que a.nhelava. (Com que 
nito ha remedio para mim ! respondeu elle suspirando; 
por Deus, ouvi-me; quando me conhecet· melhor, terá 
compaixão de mim. » O padre Cartel accedeu aos seus 
desejos, e o paisano fez uma confissão tão entrecortada 
de suspiros e signaes d'um vivo arrependi !Lento, re
sistia com tanta obstinação ao prudente comelho, que 
lhe dava, de não deixar inteiramente o vinho por causa 
da saude, mas sim usasse d'elle raras vezes e com so
briedade; assegurou-lhe tão deveras, que nada poderia 
reconcilial-o com um inimigo, que havia dado a morte 
á sua a lma, e que sempre o aborreceria tantg, quanto o 
t inha. amado, que o confessor, omittindo as r egras ordi
narias, lhe concedou logo a absolvição, mostr mdo-se o 
penitente melhor no principio do que o são muitos de
pois de longas provas. 

O paisano foi fiel á sua promessa. Cinco ou seis me
zes depois da missão, uma das suas irmãs fez uma via
gem a Nimes, e o padre Cartel encontrando-a, pergun
tou-lhe: a Como se porta João?- Ah l padre missiona
rio, respondeu a mulher; somo-vos devedo ·es d'um 
grande favor; fi.zestel-o um santo. Pois que clesde que 
sahist~s do nosso paiz, os seus antigos compan teiros não 
sómente não t eem podido arrastai-o á taberna, mas tam
bem nós mesmos não temos poJido conseguir, que elle 
prove uma gotta de vinho. Foi o 'Tlleu mai01 inimigo, 
diz elle, quando se lhe falla d'isto; ju.1·ei-lho um odio 
ete1·no i guardm·ei a minha palavra i não frr.ll mws mais 
de semelhante cousa. » O zeloso missionario não pôde ou
vir estas palavras sem derramar lagrirnas de tlegria; e 
todas as vezes que referia o facto, costumava ctizer que, 
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depois d'esta. conversão,· não se deve duvidar da de ne
nhum peccador. 

Explic. do Catecismo de Dijo11. 

442. Lição d'u:m menino aos escravos da emb1·iaguez 

Achando-se o j oven Cyro na côrte do rei Astiages, 
seu avô, desempenhou um dia o cargo de copeiro ; mas 
antes d'encber os copos, não provou o vinho, que ser
v ia, como l!ostumavam; notou-o Astiages, o perguntou
lhe a razão. «Receava, respondeu Uyro, que estivesse 
envenenado; pois o outm dia, durante o bunquete, que 
vossa magestade deu aos fidalgos da côrte, notei que, 
logo depois de te1·em bebido um pouco, ficaram, bem co
mo vossa mage$tade, inteiramente differentes do que 
eram antes . Não tinham difficuldade em fazet· o qne nos 
prohibem a nós outros meninos. Gritavam todos ao ruea.
mo tempo, e não se entendiam ; cantavam do modo mais 
r idiculo, e comtudo julgavam que cantavam excellente
mente. Ainda mais : quando se levantaram e se pozeram 
a dançar não sómcnte n ão guardaram o compasso, mas 
nem sequer podiam ter·se em pé. N'uma palavra, pare
ciam haver esquecido, que vossa magestade era. rei, e 
que os convidados et·am subditos de vossa magestadf., 
Dize-me pois, meu filho, replicou então Astiages, teu 
pai não faz o mesmo?- Nunca, tornou Cyro; mas de
pois de beber, deixa sómente de ter sêde. » 

· RoLLm, Hidt. antiga. 

443. Tempet·ança d'um mancebo 

O joven T heodosio, filho d'uma illustre família, to
das as vezes que via a mesa de seu pai canegada de 
iguarias, dava um profundo suspiro, e dizia : 1t De que 
serve esta abundancia e superfl.uiua.te, quando tão pou
ca cousa é necessal'io para o alimento do home111 ?o Co
mia com tanta sobriedade, que o seu maior escrupulo 
era condescender demasiado com a natureza. durante a 
comida. DiziJ. ordinariamente, que a intemperança é a 
causa de muitos peccados; e que ao contrario a tempe-
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rança é o meio efficacissimo para conservar s graça de 
Deus e nos exercitarmos na pratica de todae as virtu
des. Com effeito, morreu cheio de meritos, depois de ter 
passado uma vida mai s angelica que huruana no deserto, 
sob a direcção de S. Pacomio. 

S. JEKOliYMO, Vida de S . Pacomio. 

444. Santa Monica 

Santa Monica, apesar das precauções empr gadas por 
sua aia, tomou na juventude insensivelmente gosto pelo 
vinho, coruo o confessou depois a seu filho Santo Agos
tinho. Enviavam-a ordinariamente á. adega; •tuando ti· 
nha tirado o vinho da vasilha, cabia na tentat ão de be
ber um gole, não porque estivesse inclinada á embria
guez, mas por effeito da leveza e das traveJsu1·as t ão 
proprias da infancia. Não obstante isto, como a quanti
dade de vinho que tomava, ia augmentanclo 1 ada dia e 
diminuindo á proporção da aversllo que tinha a este li
côr, chegou a gostar d 'elle e a btbel-o com pnzer todas 
as vezes, que se lhe offerecia occasião. E sta falta de 
temperança, ainda que não fosse seguida \'excessos 
consideraveis, era perigosíssima, e assim Deu~, que ve- 1 

lava sobre sua serva, dignou-se corrigil-a po1 meio de 
uma disputa, que teve com a criada da casa. Esta, que 
seguia sua j oven a:na á adega, e sabia q uan .o se pas
sa v a , fez-lhe um dia sobre isto duras ex prohrac;õcs, e 
chegou a té a chamar-lhe bebe1·1·ona. Monica, "ivamente 
resentida, cahiu em si, e conhecendo a ver·gonha do vi
cio, de que a accusavam, trabalhou tão efficazm cnte por 
se corrigir d'nquelle mau habito, que no resto de sua 
vida não se notou o menor vestíg io d'elle na SI a condu
cta. O perigo, que correu esta santa de"e fazo:r-nos to
dos muito círcumspectos, e em particular os o ancebos. 

Diccion. de ane. dotas. 

Inveja 

r nveja é o desgosto, que se sente do beru 1) prospe
ridade do proximo. 
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445. José ·vendido po1· seus i1·mãos 

É t!l.o terrível a inveja, que este vicio foi o que ir
ritou contra José seus irmão.:! , e que os levou a attentar 
contra sua vida. Como viam, que seu pai amava mais a 
José do que a elles, aborreciam-o e não podiam fallar
lhe sem aspereza. Augmentou ainda mais esta má. dis
posição, que tinham contt·a José, um sonho, que lhes re
feriu, e que dava a entender, que um dia lhe seriam 
sujeitos i e que José seria seu senhor. -Jaco h enviou 
um dia José aonde se achavam seus irmãos para saber 
como passavam, e assim que elles o viram vir ao longe, 
resolveram ma tal-o, e diziam uns para os outros: .Ahi 
V611l o sonhado1'; tiremos-lhe a '!Jida, e mettamol-o n'uma 
ciste1'na velha. Diremos que uma fem o devo1·ou; e então · 
se vení de que lhe se1·vi1·am os seus sonhos. Com effeito 
tel-o-hiam morto, se Ruben, o mais idoso de todos, não 
os houvesse dissu~~dido, aconselhando-otl, que o lanças
sem vivo n 'uma cisterna, que estava sem agua. E pas
sando por alli uns ismaelitas, que levavam nos seus ca
mêlos aromas, resina e myrrha, e caminhavam !?ara o 
Egypto, venderam-lh'o por vinte moedas de prata. 

Genes., cap. xxxvu. 

446. D ous inimigos 1·econciliados 

Havia em uma cidade dous commerciantea visinhos 
mas invejosos um tio outl'o, que viviam escandalosamen
te em inimizade. Um d'elles cahindo em si, e escutando 
a voz da religião, que condemna estes resentimentos, 
consulta uma pessoa piedosa, que merecia a sua confian
ça, e pergunta-lhe o qne ha-de fazer para se reconciliar. 
O melho1· meio, lhe respondeu ella, é o que lhe vou indi
ca1'. Quando vie1·e1n pessoas comp,·ar na sua loja e não 
tiver o que lhes convie1·1 aconselhe-as a que vão á loja de 
seu visinlw. Assim o fez i e o outro commerciante, vendo 
d'onde lhe vinham os compradores, sensivel aos bons of
ficios do que antes olha\'a como seu inimigo, foi a sua 
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casa agradecer-lhe, pediu-lhe perdão do odio, qt e lhe ha
via tiJo, e lhe rogou que o reoebes::~e no numero do seus 
melhores amigo;. Cumpriram-se os seus desejo:~, unindo 
a religião estreito1U1eute os que o interesse e a inveja ti
nham dividido por muitos annos. 

Leituras clu islà8. 

44 7. Uma falsa ?'econciliação 

Dous amigos, que haviam estado muito tempo intima
mente unidos, tiveram uma pendencia, e vie1·am a ser 
inimigos declarados, e reconhecidos por taes e n toda a 
cidade. Havendo durado longo tempo o seu )dio reci
proco, sem que nenhum d'elles pensasse em se reconci
liar com o outro, um d'elles cahiu perigosamente d1lente, 
e n'esta situação lhe advertiram, qup, cuidasse neriamen
te na sal v ação da alma, e pozesse em ordem a sua con
soiencia. Consentiu n'isso, e chamaram um conf..Jssor que, 
como o exigi:1 o dever de seu ministerio, disse ao enfer
mo: a Já. comprehende, que antes de tudo é mister re
conciliar-se com o seu inimigo. Rogue-lhe, que o venha 
vêr; elle não se recusará a isso; falle-lhe como christão, 
e em seguida poderá receber com fmcto os ui ti mos sa
cramentos.» O enfermo promettcn ao confcs!or fazer 
quanto lhe exigia; mas entt·etanto roga-lhe q Je o con
fesse, e assim o fez . Como o outro annuiu tambom ao 
convite, pareceu, que ambos se reconciliavam e volta
vam á sua antiga amizade, logo que o que tinha sido 
chamado se retirava. Mas por desgraça, ao chegar á 
porta do quarto do enfermo, disse : Ah! o co.1a1·de lem 
medo. O enfermo, que ouviu estas palavras, evacta a 
voz, e clama com gt·Lmde emoção: ~ Niío tenho medo ; e 
em signal de que não tenho medo, r estituo-te toda a mi
nha indignação e aversão : vai-te, retira-te, e nunca. mais 
to torno eu a vêr! & Pronunciou estas palavraR com tão 
extraordinaria agitação, que expi1·ou terminando a sua 
vida desgraçada com uma morte ainda mais ir fdiz. 

Mez de Maria. 
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Preguiça 

A preguiça é um 'ricio baixo, que nos faz descuidar 
do nosso dever para não nos incommodarmos. 

448. Santo .Antonio no deserto 

Estando Santo Antonio só em um vasto deserto, e sen
t indo-se t errivelmente opprirnido de tris teza por causa. 
dos pensamentos impuros, que o assaltavam, disse a 
Deus: «Senhor, eu desejo sal vat·-me; mas os pensamen
tos, que me agitam, são um obstaculo á minha salva
ção. Que farei na afllicção, que me desola? Como me 
sal varei?» L evao ta-se logo ; vai á cella, e encontra n' ella. 
um. homem, que esta~·a trabalhando assentado, e que em 
seguida se punha de joelhos a orar; o que fez diffl:lren
tea vezes, misturando assim successivamente a oração 
com o t1·abalho manual. aSem duvida, disse elle, é um 
anjo, que Deus me en via para me ensinar o que tenho 
a fazer.- Sim, lhe disse então o anjo, faze o que me 
viste fazer, e serás s:d v o.» 

Vida de Santo Antonio. 

449. Sábict maxima d'um solitario 

Refere-se na vida dos padres do de<ser to, que o su
perior d'uma communidade, depois de ter occupado 
pela manhã os seus religiosos em fazer cestos de vimes, 
os mandava desfazer de noite, de maneira que sempt·e 
estavam começ~ndo de novo. Um d'e~tes sol itarios, can
çado d'um trabalho, cuja util irlade nào via, foi ter com 
o abbadc, e lhe disse ingenuamente que se admirava 
que lhes mandasse perder assim o tempo; pois era não 
fazer nada trabalha1· por destruir depois o que haviam 
feito. E nganas-te, irmão, lhe res pondeu o a.bbacle; con-
1Jence-te de que ·,tão pe1·des o tempo, e ?·eco1·da-te de que 
muito faz o que evita a ociosidade. 

Vida dos padres do desel"to. 
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450. Sixto v 

Sixto v era filho d'um vinhateiro, e chamou-se Fe
lix Peretti. Seu pai, não podendo mantel-o, entregou-o 
muito moço ainda a um lavrador, que o obrigava aguar
dar os carneiros e os porcos. Achava-se Felix n'esta oc
cupação, qnando viu um franciscano conventual, que não 
sabia, que caminho devia tomar pam ir a Ascoli; se
guiu-o até ao convento, e mostrou tão grandes desejos 
de estudar, que o instruíram. Correspondenclo os seus 
t alentos ao cuidado, que tomavam d 'elle, vest ram-lhe o 
habito de franciscano. Sahiu tão bom grammatico, habil 
philosopho, c tão versado nas sciencias, que recem-or
denado de sacerdote o fizeram doutor e professor de theo
logia em Sena. Desde então manifestou-se o seu merito 
cada vez mais, e subiu sempre de dignidade em digni
dade. Finalmente em 1585, foi elevado ao throno pon
tificio, e mostrou-se digno de o occupar. Pois ~endo não 
menos gt·ande príncipe do qne Papa, fez vêr <'Om o seu 
exemplo, que o merito suppre o nascimento, e que ás 
vezes nascem nas choupanas pessoas capazes de cingir 
uma corôa e de sustentar o seu peso com mu ta digni
dade. 

:M.entor dos meninos. 

451 . Como Deus abençôa o homem laborioso 

Um negociante de Londres tinha dons filho ; : o mais 
velho de r uim coração e de caracter duro, al:orrecia o 
seu joven ~rmão, que era d'um natural dôce e pacifi
co; não havia maus trato81 que lhe não fizesse experi
mentar, quando se offerecia occasião; nem o O'Jrigaram 
a mudar de conclucta as observações e repreh<'nsões de 
seu pai. Este tinha no commcrcio uma fortuna conside
ravel; vendo-se j á velho, fez testamento, e por uma dis· 
posição das mais estranhas, conhecendo seus dous filhos, 
apesar de que amava o segundo e censurava a dureza 
do mais idoso, deixou a este todos os seus bana, fundos 
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e navios, encat-regando-o s6mente de continuar o nego 
cio e a.jt!dar seu joven irruão. Morreu algum tempo de
pois. Logo que o mais velho se viu de posse de tudo, nilo 
dissimulando mais o seu odio, expulsou de casa o seu 
desgraçado irmão, expondo-o ao capricho da sorte, sem 
lhe dar nenhum soccorro. Tanta deshumanidade em seu 
irmão encheu de indignação e amargura o coração do 
mancebo. «Se meu irmão me t rata assim, dizia elle cho
rando, que devo esperar dos estranhos?, Era. preciso vi
ver, e a necessidade a.niruou-o. Como era um pouco ver
sado no commercio, partiu de Londres, e dirigiu-se a 
casa d'um negociante d'uma cidade visinha,. a quem 
offereceu os seus serviços; este acei ton-os, e recebeu-o 
em sua casa. Passados alguns annos de pr·ovas, reconhe
ceu n'elle tanta pl'lldencia, virtude e exactidão nas con
tas, que lhe deu sua filha em casamento, e ao morrer 
deixou-lhe todos os seus bens. Depois da morte do so
gro, o genro, achando-se bastante rico, e não sendo um 
d'aquelles homens insaciaveis, a quem o furor de enthe
sourar não abandona até á. sepultura, desejando viver 
mais em paz, e fruir o que possuía comprou em uma 
provin:!ia, longe da capital, uma bella fazenda com um 
palaGio; retiJ"Ou-se para elle com sua esposa, e viveu ?.lli 
ditoso e gozando de boa reputação. 

Mas como a Pl'ovidencia divina castiga sempre os 
corações duros, o irmão mais velho, depois da morte de 
seu pai, tinha continuado o commercio, multiplicando as 
empt·esas, e tudo lhe foi correndo como desejava duran
te muito tempo ; porém veio um anno fatal, em que fo
ram immensas as suas perdas , mettcndo a pique uma 
tormenta todos os seus navios, quando voltavam rica
mente carregados. Ao mesmo tempo falliram muitos ne
gociantes, que tinham em seu poder o dinheiro, que lha 
restava, e para cumulo de infortunio, ateando-se o fogo 
em sua casa, queimou-lhe quantos moveis havia n'ella e 
o reduziu á mendicidade. -N'este horrivel estado, para 
não morrer de fome, não lhe restava outro recurso que 
ir divagando pelo paiz, implorando o auxilio das almas 
caritativas, a quem podia enternecet· com a relação de 
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seus infortunios, e comer o pão da caridade publ ca. mis· 
turado com lagrimas e r emorsos. (!Que seria de mim 

• agora, dizia elle de si para si e suspirando, se t(ldos fos
sem tão duros como eu? A h ! se soubessem como tratei 
meu irmão, todos me repell iriam com horror. Meu ir
mão! meu irmão! exclamava elle ás vezes caminhando; 
onde estás? Sem duvida me amaldi<;ôas, e talvez estejas 
experimentando fome! Não poder eu abraçar-te, e repar
tir comtigo este pedaço de pão, que uma pobre e gene
rosa mãi acaba de me dar por mão de seu temo filho t 
ficaria consolado ... l\Ias se me visse? Não reconheceria 
seu irmão mais velho debaixo d'estes andrajos ; com tudo 
deve pensar, que me acho na miseria , sabendc que ha 
um Deus vingador . » - Um dia, em que havi:. andado 
muitas leguas sem encon trar mais que o necess uio para 
se sustentar, vê um cavalleiro, que passeav2 por um 
prado proxiruo a um helio palacio, do qual parec:ia dono; 
chega-se a elle, expõe-lhe as suas desgraças: e pede
lhe algum soccorro. «D'onde é? pergunta o dedconheci
do, e como teve lugar essa serie de revozes qu•.> o redu
:&iu ao estado, em que se acha?» O outro referiu-lhe de
tidamente a sua historia, supprimindo sómente o seu 
mau procedimento com seu irmão. Esteve mais <l' uma vez 
tentado a revelar-lhe tudo, e a confessar quão bem me
recidas julgava estas desgraças ; mas, ainàa qt e o impe
disse o temor de apagar com sua narração e. piedade, 
que queria inspirar áquelle fidalgo, disse todavia o suffi
ciente para ser r econhecido de qualquer, a quem não 
fosse estranha a sua fam ília. O desconhecid<, sem lhe 
dar a entender o seu clescobJ·imento, levou-o : o palacio, 
e mandou aos criados, que o tratassem bem, ;} lhe pre
parassem cama para a noite. Durante a noite refe1·iu a 
sua mulher a aventura, que acabava de lhe succeder, e 
communicou-lbe o seu desígnio. D ormiu o pobre profun
da e tranquillamente toda a noite, e pela manhã, o seu 
primeiro pen;;amento ao despertar foi : «Quão bemfazejo 
é este fidalgo! se não é rico, merecia sêl-o.» Algumas 
horas depois, o dono do palacio mandou-o chamar. Ape· 
nas se achou na sua presença, olhou-o fixamente por al-
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gum tempo com ternut·a, e perguntou-lhe se o conhecia. 
«Não, respondeu o pobre. -Qtle! exclamou chorando o 
fidalgo; não conheces teu irmão h> Ao mesmo tempo lan
ça-se-lhe ao pescoço, e estreita-o entre os seus braços. O 
irmão mais velho não menos possnido de admiração, de 
reconhecimento e de alegria que de confusão e arrepen
dimento, prostra-se a seus pé3, repetindo: «Meu irmão ! 
meu irmão!» os beija e rega com as suas lagriroas, 
pedindo-lhe perdlío. «Ha muito tempo, respondeu o ir
mão, que te perdoei; esquece o passado; tu és rico, pois 
o sou; vivamos jnntos e amemo -nos.-Sim, men irmão, 
eu te amarei, replicou o irmão mais velho coro uma voz, 
que os soluços afogavam; mas eu nunca perdoarei a mim 
mesmo; recordar-me-hei sempre do modo como te tratei 
e de que és tu que me soccorres. » 

Bellos exemplos. 

452. A o1·phã .Marianna 

Um nobre cavalleiro, chamado Rodolpho, tendo ficado 
viuvo e sem filhos, e vendo-se d'uma avançada idade, 
retirou-se para uma de suas propriedades, afim de se oc
cupar em boas obras, e não cuidar senão na salvação de 
sua alma. A certa hora do dia costumava ir á porta do 
palacio com os seus criados, que levavam sõpa, carne, 
pão e dinheiro, e elle mesmo distribuía a esmola aos po
bres, que se apresentavam . Entre estes havia uma rapa
riga. de doze annos, chamada Marianna que, sempre que 
recebia. a esmola, beijava a mão do que lh'a tinha dado. 
Como era a unica que manifestava assim o seu vivo re
conhecimento, de prompto a notou o generoso Rodolpho, 
e lhe augmentou a esmola. «Es ta rapariga, dizia elle 
comsigo, tem sentimentos generosos, pois se mostra tão 
agradecida; quet·o ajudai-a ; tenho com tudo que sujei tal-a 
a alguma prova. » No dia seguinte, tendo-se Ma.rianna. 
apresentado, segundo o costume, Rodolpho fez esmola aos 
que estavam ao pé d'ella, sem dar nada. a ella. Depois de 
todos se terem ido, Rodolpho disse: «Não ha maia; deu
se tudo.» A ra:pariga não deixou por isso de lhe beijar 
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a mão. c Bem vai, disse Rodolpho de si para si; mas vere
mos ámanhã.» No dia seguinte não fez tamb•Jm caso 
d'ella, e depois que os outros pobres se r etit·aram, .ornando 
um ar enfadado, disse-lhe asperamente: «Não ha mais. • A 
boa menina fez como costumava; aproximou-se d 'elle, e 
beijou-lhe a mão. Rodolpho estava encantado. «Üusta-me, 
dizia elle, empregar com esta menina uma terceira prova; 
mas se a sustenta, não ha bem que lhe não faça. • No 
dia seguinte a mesma ceremonia: não se importou com 
:Marianna; deu aos outros, e quando não havia •nais que 
ella, Rodolpho disse-lhe : a Filha, não ha mais. » A rapa
riga chega-se a elle c beija-lhe a mão. Então Hodolpho 
disse-lhe: a Segue os criados, vai á cozinha, e lá te 
darão de comer. -Senhor, respondeu a rapat iga., eu 
não peço para mim, mas para uma boa multcr, que 
me educou e me conserva em sua casa ; eu a.nt1·s queria 
não comer e que os criados me dessem alguma consa para 
lhe levar. - Pois bem, replicou o fidalgo, vai et tretanto 
comer, e depois de comet·es, te fali arei, e mand •n·ei, que 
te dêem alg uma cousa para essa boa mulher. » Lc•go que a 
rapariga acabou de comer, Rodolpho desceu á cozinha, e 
tendo-se as,entado, chama Mat·ianna,que estava á porta, 
e diz-lhe: «Marianna, que pensaste de mim este i ultimos 
dias, quando não te dei nada.?- Senhor, disse ella, eu 
não pensei nada.- Não! replicou Rodolpbo, quero abso
lutamente, que me digns, quaes foram os tens p1·nsamen
tos.- Já. que assim o quer, lh'o direi: Pensei , que se 
o senhor o fazia por casualidade, era vontade le D eus, 
e eu devia ter paciencia; e que ao contrario, se o fazia 
de proposito, era bom para mim, pois tinha c esignios, 
que me seriam vantajosos. - E no seguinte dia, quando 
eu parecia enfadar-me, retrucou Redolpho, e te fallei as
peramente, que pensaste? - Isso me con fit·mol na idéa 
de que o senhor o fazia de proposito; fiquei co'ltente, e 
pensava, que se1·ia um bem para mim . - É pos: ivel! ex
clamou Rodopho, olhando para os criados, que uviam a 
conversação, é possível, que taes pensamentos 01 corram a 
uma menina de doze annos? E que terias pensa Lo, aCt'es
centou elle fallando á rapariga, se eu houves3e continua-
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do assim mais tempo?- Teria sempre esperado, respon
deu ella. - Vai-te, minha filha, disse Rodolpho, leva a 
comida a essa boa mulher, e dize-lhe, que lhe quero fal
lar; que venha cá, e vem tu tambem com clla.»- Não 
é nece,;sario relatar miudamente o que se paBsou depois. 
Sabendo por essa mulher, que 1\'Iarianoa era. filha d'um 
fidalgo seu amigo, morto de pezar por ter perdido um 
pleito, que os het·deit·os de sua mulbet· lhe moveram, e 
que o anuinou, Rodolpho mandou educai-a segundo a Rua 
condição, protegeu-a sempre d'um modo muito particu
lar, enchendo-a de toda a sorte de beneficios, e recolheu 
no seu palacio aquella boa mulher, que tinha cuidado de 
Marianna. 

P ADRE B. GtllAUDEAU. 

(}A1'Rr.fS11TO . 
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PARTE TERCEIRA 

DA GRAÇA, DOS SACRAMENTOS E DA OJUÇÃO 

CAPITULO I 

DA GRAÇA 

P . Que é graça? 
R. A graça é um auxilio sobrenatut·al que Deus, por 

sua pura bondade, nos concede para fazermos o bem, 
evitarmos o mal, e operarmos a nossa salva~ão. 

Ha duns especies de graças: gt·aça habitual, e graça 
aetual. A graça habitual é uma qualidade sobrenatural 
que, permanecendo em nós, faz-nos justos agradaveis 
aos olhos de Deus. A graça actual é um dom passageiro, 
que Deus nos concede para evitarmos o mal, e fazermos 
o bem nas cireumstancias, em que preeis:.mos de soe
corro. 

Sem o auxilio da graça nada podemo ' fazer, que 
mereça o eéo. 

453. Hem·ique IV e o seu p1·eceptor 

Conversando um dia H enrique IV com o seu prece-
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ptor, e manifestando-lhe o vivo desejo, que tinha, de 
igualar e at6 de sobrepujar todos os homens celebres, so
bre que havia versado a sua conversação, o preceptor 
disse-lho : «Que segurança me dá. vossa alteza de que 
executará esta generosa r esolução? - Como! que segu
rança? não me julgas sincero?- Não duvido, que vossa 
altez~\ o seja; mas vossa alteza toma com isso obrigações 
difficilimas de satisfazer, e eu qnizern saber em que funda 
a esperança de as poder cumprir um dia.- No grande 
desejo, que tenho d'isso, mais do que em outra cousa; 
não estás seguro do bom res ultado d'uma cousa, qu ando 
a emprehendos oom resolnção?- A h! vossa alteza dis
corro mais como pagão do que como christão. Pois todo 
o homem é por si incapaz, não digo só de fazer uma boa 
acção, mas até de desejar fazel-o., se Deus não fórma 
n'elle este desejo; assim persuada-se bem vossa alteza, 
que Deus é quem nos inspira a nobre resolu ção de imi
tar os grandes homens d'alguma nação, e mais ainda. 
de todos os seculos, porque só elle póde dar-nos a força 
de a executar. 

PERh"Tln:, Vida de Hem·iqtte IV. 

454. É m{ste1· coope1·a1· com a graça 

O Todo-Poderoso não quer presumpçosos nem frouxos 
no seu serviço. Recordemo-nos dos israelitas, quando le
varam a area santa ao seu acampamento. Ao vêl-a, pro
romperam todos em gritos d'alegria., que espantaram os 
philisteus; mas estes judeus não trataram de se armar 
para o combate, ou pelejaram com cobardia, deixando 
ao cuidado de Deus triuruphar dos inimigos. Que sueco
deu? Israel foi derrotado, e a arca, monumento de wi
sericordias cfo Senhor, cahiu nas mãos dos incircumcisos. 
D'onde se infere a necessidade que temos de obrar como 
se tudo dependesse de nós, fazendo, segundo o conselho 
do sagrado concilio de Trento, «tudo o que podermos, e 
pedindo a Deus o que não podermos fazer. » 

Nova explicação do Cateci811lo. 

* 
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455. Quão ter1·iuel é o abuso das g1·aça.' 

Lêmos na Sagrada Escriptura. que, descendo Jesus 
do monta das Ol iveiras para it· a J erusalém, onde havia 
de ser ct·ucificado, ao descobri•· aquella cidade ingrata, 
exclamou: c Jerusalém, Jerusalém, que eu amei sempre 
com tanta temura, cidade desgraçada que não correspon
<les aos meus benuficios senão com ingratidão, ah ! se tu 
r econhecesses ao menos n'estes dias, que te são conce
didos ainda para tua salvação, as graças de que te tenho 
cumulado, que paz gozarias debaixo do meu suave im
perio! mas ai! a paixão cega-te, e não reconhec~es os teus 
proprios interesses. u Por tanto Jesus C!:lristo passando 
ás ameaças, predisse os males, que deviam vingar a sua 
m01'te1 males a que se mostrou mais sensível do que á 
mesma ruot·te. Não tardaram .9. verificar-se aq uellas ter
ríveis ameaças : os j udeus, por não se terem aproveitado 
dos tres annos do ministerio de paz, que J esus Christo 
exerceu entt·e elles, em vão o buscam ainda, h\ dezenove 
seculos. Tito chegou a J erusalém depoia de Jesus Christo; 
o vingador deixou-se vêr depois do Salvador ; Jerusalém 
foi destruída, e o seu templo, a maravilha do mundo, foi 
reduzido a cinzas. - N11da mais a proposito para tlOS fa
zer temer o abuso das graças; e com tudo é tão ordinario 
este ab uso I 

Ibidem. 

456. Conversão de Santo Agostinho 

Deus tocava o coração do joven Agostinl10 e excita
va-o a converter-se; mas Ago!ltinho resistia á. g raça, e 
dizia a Deus: Um pouco mais de tempo, Senhi r, um pouco 
mais de tempo; logo, logo; ámanhã, ámanhi. Comtudo, 
tendo sabido da conversão dos officiaes de imperador, 
que haviam renunciado ao mundo por occasião da leitura 
da vida de Santo Antonio, e tendo ouvido uma voz , que 
dizia: Toma, lê; toma, lê, abriu as E pistolas de S. Paulo, 
e deparou com estas palavt·as : Não viuaes nn desO'rdem e 
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na impw·eza. Então disse de si para si: «Até quando hesi
tarei? até quando deferirei de dia em dia a minha. con
versão? Porque não hei -de fazel-a n 'este momento? Por· 
que não me apartarei immediatamente de meus vícios e 
excessos?» Agostinho cooperou então com a graça, e ex
perimentou o que tinha dito um d'aquelles officiaes: 
«Custa menos ser amigo d~ Deus que chegar a possuir 
uma brilhante fortuna, e conseguir ser amigo do impe
rador; não é necessario senão querel-o ; se eu quizer, 
agora mesmo o posso ser .» 

Conf. de Santo Agostinho. 

457. Outl'os exemplos de coope1·ação com a g1·aça 
e de resistencia á mesma 

David cooperou com a graça quando, ao ouvir o pro
pheta Nathan, confessou o seu peccado e fez penitencia. 

Cooperaram com a graça os ninivitas quando, á pré
gação do propheta Jonas, fizeram penitencia , cobertos de 
cinza e de cilício. 

Cooperaram com a graça Magdalena, Zacheu, e o 
bom ladrão na cruz, quando se converteram. 

Resistiu á graça aquelle mancebo, a quem Jesus 
Christo disse : Se que1'es se?· pe1jeito, vende quanto tens, 
vem e segue-me; mas elle, em lugar de scguil-o, r etirou
se triste. 

Judas , resistiu á. graça, quando prometteu ent1·egar 
J eaus Christo. Resi stiu á graça, quando o trahiu, e não 
quiz pedir perdão ao Deus de misericorrlia, que lhe di
zia : Amigo, com um osculo entrl'gas o Filho do Humem I 
Resistiu sobretudo á graça, que lhe fallava ainda ao seu 
coração, quando se enforcou desesperado . 

458. S . Thomaz d' Aqui·no e dous 1·abbinos 

Tendo S. Thomaz d 'Aquino encontrado dous rabbi
nos na casa de campo d'am cardeal, ent rou em discus
são com elles, e provou-lhes solidamente, que o Messias 
tinha vindo, que er a Jesus Christo, Deus e homem ao 
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mesmo tempo, e que por consequencia. era preciso sub
metter-se ao Evangelho. Convieram ambas as partes em 
continuar a conferencia no dia seguinte. Thomaz passo• 
a noite ao pé dos altares, rogando fet·vorosamente a Deus, 
que só pódc convet·ter os coraçõe:J, que acabasse feliz
mente a obra começatla. Não foi vã a sua oração; os dous 
rabbinos vieram no clia seguinte pela manhã ter com elle, 
não para começar a disCUl!l!ão, mas para abraçat· a reli
gião christã. Muitos outros judeus seguiram o seu exem
plo. 

Vida de S . Thomaz d'Aquino. 

459. Um p?·incipe desenganado 

Luiz;, landgrave do T huring ia, príncipe a quem os 
prazet·es haviam intei1·amente cegado, querendo acalmar 
os remorsos de sua con:;ciencia j ustamente assustada, di
zia de si para si: a: Ou sou predestinauo, ou devo ser 
condemnado; se sou predestinado, faça o que fizer, serei 
salvo; se ao contmrio, devo set• condemnado, ainda que 
eu fo~se o mais virtuoso do mundo, serei con1lemnado; 
estando poil! fixado o meu destino, não tenho mais que 
tranquillisar-rue sobre o porvir.» É a unica resposta, que 
dava a quantas pe:Jsoas de bem tratavam de o fazer en
trar em si; e teria mor rido n'esta criminosa o stinação, 
se não fosse o soccorro da divina Providencia: eis-aqui 
o facto. Tendo Luiz cabido em uma grave enf~rmidade, 
mandou chamar o medico que, como era homem d'umo. 
virtude e capacidade distincta, se serviu d'est L conjun
tura para curar o enfermo da cegueira de espírito; 
muito mais perigosa que a doença corporal. Depois de 
haver examinarlo o mal disse ao príncipe: aÉ mutil que 
eu receite remerl io alg nm, porqne ou Deus pt eviu, que 
vossa alteza morrerá d'esta enfermidade, ou que se res
tabelecerá d'ella. Se previu, que vossa alteza morrerá 
da enfermiJade, em vão empregai'Ía eu t odm os reme
dias da arte: e se a:> contt•at·io previu, que voasa alteza 
não mol'l'orá. da eofermiJade, sarará. infallivelmente.
Como! replicoll o enfermo assustado; não vê, que se me 
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não soccorrer já, a. violcncia do mal me levará, e é pru
dencia não desprezar nada em semelhantes circumstan
cias ?» Entfto o bom medico, aproveitando esta occasião, 
deu-lhe esta bella resposta: o:PL"incipe, se este modo de 
disco1·rer parece defeituoso a vossa alteza, quando se trata 
de salnu- 3. vida do corpo, porque se serve vo!>sa alteza 
d'ellc, quando se trata da salvação da a lma? Se vossa. 
alteza julga prudente empregar agora os meios comlu
centes a conservar a vida temporal, ainda que saiba, que 
a hora da morte está fixada desde a eternidade, porque 
resiste vossa alteza i graça? Porque se nega a fazer pe
n itencia e a viver uma vida mais regrada, sob pretexto 
de que, sabendo Deus se vossa alteza será salvo ou con
demnado, não poderá mudar os decretos da Providencia? 
A ince1·teza do tempo da morte é causa de quo vossa al
teza nada omitta para conservar a vida; e a incerteza 
d'uma eter nidade feliz ou desgraçada não lhe fará. em
pregar os meios para assegurar a sua sal v ação ... ! n E s
tas palavras im pressionaram tanto o príncipe, por mais 
cego e endurecido que estivesse, que resolveu mudar de 
conducta. 

Os thcsouros da !}raça, t. '· 

460. Gunversão notauel 

Uma rapariga, chamada Gualtier, pordeu !leu pai na 
idade de dezesete annos. Achando-se sem fortuna, e 
tendo recusado pt·over á. sua subsistencia as pessoas, 
que deviam fazel -o, entrou, não sem repugnancia, no 
theatro, mas acostumou-se a elle facilmente, adquiri ndo 
em pouco tempo urna grande celebridade. Em vão uma 
v irtuosa parenta se esfot·çou por trazel-a a um genero 
de vida mais analogo á educação , que tinha recebido ; 
ria-se das observações. Via-se querida dos magnates, 
pensionada pelos príncipes, louca · de alegria. pelo incen· 
so, que a turba lhe prodigalisava; nadava em praze1·es 
e na opulencia . .. «Gosto do mundo, dizia ella comsi
go, e o mundo gosta de mim: isto me basta. Antes de 

http://www.obrascatolicas.com



376 

pensar no paraíso futuro, de que minha prim~ m~ falia, 
quero desfrutar o paraíso actual, com o qual me acho 
bem ; e se algum dia me converter, não sed antes da 
idade de quareuta. e cinco annos. » Com tudo a inda não 
tinha t rinta, quando a graça fallou ao seu c01·açào, e 
lhe fez experimentar vivas inquietações. F oi ouvir mis
sa, e achou-se ainda mais atormentada. Toma a r esolu
ção de a ouv ir todos os dias , e o r emorso segue-a sem
pre n•ais \ivo. Fiel porém a uma pratica tão pouco co
nhecida no seu estado, vai pontualmente todas as ma
nhãs á. igreja e todas as noites se mostra no theat ro. 
As pessoas de sua condição ridiculisam-o. po"" causa da 
sua devoção i conhece que ellas t eem razão e que é im
possível sen·ir a dous senhores. E stando a ponto de de
cid ir-se, experimenta os mais terríveis combates . . . Por 
fim triumpha a graça ... A sua resolução está toiiJada .•• 
Rompe apressumdamente toda a amizade, e éeixa Paris 
admirada de sua r etirada. Um rico fi ualgo c fft:!rece-lhe 
uma de suas quintas, se ella quizer passar n 'ella uma 
vida de prazer. Mas ella consegue escapar a este novo 
laço, até quo afinal a divina Providencia a conduz ás 
cannelitas de Lyão, onde se edificou e santifi<·ou com as 
virtudes propl'ias d'uma fervorosa religiosa. 

Os thuou•·os da gl'aça, t. r . 

461. Conversão e m01·te d'um impio 

:Monet, um dos revolucionarios e ímpios mais furio
sos, que teve a França, foi aprisionado pelos vendeanos 
na batalha de Chantonnay. A senhora de Sapinaud com
movida da triste sorte do desgraçado munce bo, t ratou 
de lho obter o perdão, mas em vão. Não tendo podido 
obter a vida do corpo, desejou vivamente sal VII I' ao me
nos a da alma i e assim exhortou-o a que vo tasse para 
Deus, e pensasse seriamente na eternidade, que dentro 
em pouco começaria para elle. 4Atrevo-me, lhe escrevia 
ell a, a recordat·-vos a vossa couducta passad~ , não para 
augmentar a dôr, mas para \Os excitar ao arrependi-
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manto. Lembrai-vos de tantas mães desgraçadas, a quem 
privastes de marido, viuvas desoladas, que não sabem 
onde encontrar abrigo nem alimento p:ua seus pobres 
filhos orphãos. Ha aqui muitas que peuem a vossa cabe
ça para vingar as cin zas de seus maridos e de seus 
filhos . .. Lançai -vos nas ntàos de Deus que sempre nos 
recebe e acolhe como pai, ainda quando todo o munuo 
nos abandone. Dai-lhe graças, por não vos ter privado 
da vida nos combates . Elle derramou o seu sangue por 
vós, derramai tambem o vosso por clle; e porque não 
farieis este sacrificio, que lhe ser :i tão agrada vcl e pre
cioso, e cuja recompensa não tardareis a r eceber? Den
tro de poucos momentos vos achareis na sua presença; 
rogo pois a Deus, que vos perdôe, vendo-me com as la
grima.s nos olhos, e o coração penetrado de dôr. o -1\Io
net, ao lêr esta carta, àerramou uma torrente de lagri
mas. •É preciso morrer, disse elle á carcereira, mande 
chamar um sacerdote. o Na mesma tarde, confessou-se, 
e no dia seguinte pela manb?i examinou-se e confessou
se de novo. O sacerdote fez-lhe saber, bem como aos 
seus companheiros, que não virb no dia seguinte. l\Io
net, longe de se assuetar, pareceu cobrar animo . A sua 
esperança era Deus substituiu o t emor, vendo pouco de
pois o supplicio com o maior socego. O chefe encarrega
do de presidir á execução, voltou d'ella extremamente 
t riste. • Tenho sempre presente aos olhos, repetia elle 
depoia frequentes vezes, nem jámais poderei e~quecer a 
morte do coronel 1\lonet. O seu supplicio fez-me uma 
profunda impressão .» E is-aqui as ultimas palavras, que 
elle disse aos companheiros do seu infortunio : «Meus 
amigos, não ha crime, que não commettcsscmos ; a mor
te, que vamos soff1·cr, é demasiado dôce para os expiar ; 
ser -nos-hia inutil, se não fosse acompanhada d'um since
ro arrependimento. lm plorcmol-o ao Senhor por inter
cessão de sua Mài, e elevemos os nossos corações para 
elle, dizendo juntos um Pad1·e Nosso e uma .Ave-11/m·ia.» 
Recitou estas o1·ações coru uma terna emoção, e tendo-as 
concluído, aj oelhou, beijou a terra, e disse, depois de se 
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haver levantado: Amigos, cump1·i o vosso der:e1 . Cahiu 
mo rto.-Quem poderá não admirar aqui a força da 
gràça? 

Mem. da scnho1·a Sapinaud. 

462. Conversão d'um estudante. 

Em quanto Henrique Jouve, que estudava leis em 
Genebra de França, trilhava, como a maior parte dos 
seus condiscipulos, uru caminho inteiramente opposto ao 
que lhe traçá r a a sua etl ucação christã, seguindo os 
princípios e exemplos do mundo corrompido, o Senhor, 
cuja j ustiça se cança antes que a sua ruiseric<lrdia, di
gnou-se lembrar-se d'aquelle que o t inha esquec:do, e re
solvelt convcrtel-o. Eis como se eff~ctuou esta waravilha 
da. graça. - H enrique tinha em Genebra U I .Hl. irmã, 
chnmada Luiza, religiosa do Sagrado Cor·ação. Que la
grimas elle custou a esta amavel irmã ! Quan tas vezes 
redistiu aos seus consnlhos, e até escam eceu d'ella e de 
seus princípios 1-H enrique r ecebe a noticia da morte 
de sua irm::t, e movido da g•·aça, mas qunsi Hem saber 
por·que, vai ao convento do Sagrado Coração, porém r e
solvido a não fazer sccnas indignas d'ellc. A penas pôz 
o pé no umbral da casa, sen tiu-se ferido interiormente 
d'um golpe, que não sabia como explicat· ; passa ao 
aposento, em que estava a defunta irmã, esto}odida em 
um lei to, mas que mais parecia estar do t·mindo ou em 
oração que morta. Vendo-a, commove-se, ca 1e de joe
lhos junto ao leito funebre, e derrama copiosas lagri
mas. Enternecida, a superiora dá-lhe o annel de sua ir
mã, que elle recebe com vivo reconhecimentc . Admira
do do que acaba. d'experimentar, vai á i€ reja, pro
pondo-se as~ i;ti r tra.nquillamente e tão sómer te por de
coro ás excquias, que n'ella se celeb ravam por sua ir
mã. 1\Ias apena3 v~ appareccr na igreja. o esquife desco
berto, apoJera-se d'elle uma nova emoção, e a!! suas la· 
gr·imas não ces~am, passanrlo assim todo o dia. No se
guinte dia, volta ao convento do Sagrado Coração para 
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pedir alguns cabellos de sua irmã, e fallar d'ella. Volta. 
ainda lá outm dia, e mostra des~jos d'ir á. sepultura 
de sua irmã. A supe1·iora permitte-lh'o, mas com a con
dição de cumprir a promessa, que ella sabe, que elle fez 
a sua irmã Luiza. Heurique fica admirado; recua .•. 
mas que promessa? .• • A superiora ex horta-o a pensar 
n'ella seriamente • • . Elle perturba-se .•. agita-se .•. Acon
selha-lhe, que se tranquillise, e ajo<llhe .•• Henrique re
siste; mas ella diz-lhe, que ceda á graça, que o toca; 
que despreze o respeito humano, e considere, que uão se 
acha senão na pt·esonça d'uma religiosa; e põe-se de 
joelhos a um canto da sala, orando com torlo o fervor. 
Henrique passeia .. . , vai •.. , vem .•. , bate na testa . • . , 
e finalmente exclama : o:Luiza, que queres? ••. Tu per
segues-me . .. » E depois de duas horas e meia de com
bate, lança-se aos pés d'uma imagem de Maria, e pro
mette muito mais do que Lhe pediam. Levanta-se e re
pete mais de dez vezes: «Vamos, vamos; prometti muito 
mas não me peza. .•• Vamos!... Ê já tempo de ratificar 
a promessa sobre a sepultura de Luiza ... • Conduzem-o 
lá ••• D errama lagrimas em abundancia sobre aquella 
sepultura, e no meio de suspiros renova a sua pt·oruessa, 
exclamando: o:Tu o queres .• . » Porém, que prometteu 
elle? Não só recebet· os sacramentos da Penitencia e 
Eacharistia, mas tambem conRagrar-se a Deus sem reser
va, fazer-se religioso.- 6 maravilha da graça e effica
cia da oração I A superiora aconselhára a sua i1·mã, al
guns dias antes de morrer, que offerecesse as suas pe
nas para conversi'ío d' u~n de setts parentes. Esta acena 
tão terna teve Lugar no dia vinte e cinco de janeiro de 
1821, dia da conversão de S. Paulo, e desde este mo
mento o mancebo é todo de D eu:>. Entrou no noviciado 
da Companhia de Je~us, onde se distingu:u por sua pie
dade e seu talento, e pelo zelo em dar missões fructuo
sissimas. 

Eu tive a consolação de ouvir este zeloso míssiona
rio e de conviver com elle muitos annos. 

Relação da convr.rsüo de Jouve. 
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463. Sigamos os impulsos da g1·aça 

«Quasi ás doze horas da manhã d' um dia de verão, 
uns caminhantes dei taram-se a dormir á sombra d'uma 
arvore; mas em quan to o cansaço e a fresquidão da som
bra os conser vou adormecidos, o sol avançando dirige
lhes directamente aos olhos a sua luz com mais força, 
e forçou-os a acordar. Uns levantaram-se, e proseguindo 
o seu caminho, chegaram ao termo desej ado; outros não 
só não se levantaram, mas pondo-se de cosias para o 
sol e cobrindo a cabeça e os olhos com o chapéo, passa
ram o dia dormindo até que os surprehendeu a noite; 
comtudo como tinham que voltar a casa, começaram a 
caminhar, e extraviaram-se no bosque, indo cada um 
para seu lado, expondo-se a ser devorados p•3los lobos, 
javalis, e outras feras ... F açamos a applicação com S. 
Francisco de Sales : «N'esta vida mortal, todos os ho
mens são caminhantes; quasi todos temos vivido volun
tariamente na iniquidade, e Deus, sol de justiça, envia 
com profusão os seus raios sobre nós, commun icando-nos 
abundantemente as suas inspirações, e infiammando com 
a sua benção o nosso espírito, tocando cada 1m com os 
attractivos de sem amor. Ab! Qual é a causa de que tão 
poucos sintam estes att r·activos? Os que attrahidos pela 
graça seguem assim a inspiração celestial , te em de certo 
grande motivo de se alegrar, mas não de se vanglor·iar 
por isso. É j usto, que se a legrem, pois gozam d'um 
grande bem ; mas não se gloriem d'isso , porque isto 
suc.:cedc-lhes pela pum bondade de Deus que, deixando
lhes a utilidade do beneficio, reserva para si a g loria 
d'elle. Porém os que permanecem no somno do pccea
do, tem grandes motivos de se lamentar, de gemer e de 
ch01·ar, pois pesa sobre elles a maior das desgraças ; 
mas não podem queixar-se senão de si mesmos, porque 
foram rebeldes á luz, duros aos attractivos do awor, e 
se obstinaram em desprezar a inspi1·ação di v i na: de ma
neira que s6 á sua malicia devem attribuir a maldição 
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e confusão, sendo elles a unica causa de sua perdição, 
os unicos authores de sua comlemnação. 

Tm tado do amo1· de Deus, t . u, cap. Y. 

464. Convém obrar segundo Deus 110s insp i1·ct 

Um mancebo, viajando pela pmvincia de Chensi na 
China, achou no caminho uma bolsa com dez ou doze 
escudos. T eve bastante honradez para buscar a pessoa, 
a quem pertencia, e en tregar-lh'a. Esta acção pareceu 
heroica aos chins, e o ma.ndarim do lugar, qtte teve no
ticia d'ella, não quiz deixai-a sem recompensa. Elle 
mesmo a elogiou em um discurso, que se imprimiu em 
grandes caracteres , e se fixou á por ta do palacio. Mas 
Deus, a quem até as mesmas virtudes naturaes sito agra
daveis, fez ao mancebo uma g1·aça infinitamente maior, 
pois continuando o seu caminho encontrou uma pessoa 
desconhecida, que lhe disse : «Como é que entregas te o 
dinheiro tão generosamente? Sabes que é proprio dos 
christãos fazer acções semelhantes, e que no estado em 
que te achas, te não salvará toda a tua virtude? Se que
res acredita r·me, >ai t er com o padre christão, e abra
ça a sua religião, sem a qual a rectidão e a equida.de 
natural te seriam inuteis depois da morte. » O mancebo 
obedeceu no mesmo instante, e retrocedeu para ir pro
curar o missionario. Referiu-lhe com muita simplicidade 
o que lhe havia acontecido, e perguntou-lhe varias ve
zes: «Que é ser christão, e que quer o senhor padr~ que 
eu faça?» O missionario instruiu·o; e como era d'uma 
innocencia e d'uma candura, que encantava, depois que 
o dispoz, ndministrou·lhe o santo baptismo, pondo-o em 
estado de santificar d'alli em diante as suas boas incli
nações . 

llfemorias da China, t. u. 
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CAPIT U LO II 

DOS SACRAMENTOS Ei\l GERAL 

P. Ha na Igreja ~llgum meio polo qual Deus nos con
cede a graça? 

R. Sim; nosso Senhor Jesus Christo, em quanto ha
bitava na terra, estabeleceu certos signaes exteriores e 
sendiveis, pelos quaes nos dá a. sua graça; e estes si
gnaes chamam-se sacramentos. 

465. Abandono dos sacramentos 

Um bom sacerdote dizia gemendo: «Quant s enfer
mos ha. que no t empo de verão vão ás aguas de Luso, de 
Vizella , etc. ? Quantos fazem grandes despez&s para se 
livrar das doenças corporaes, e não se curam todos? 
T emos fontes admiraveis para todas as enfermidades da 
alma, que silo os sacramentos; e estas fontes de graça 
curam iofallivelmente todos os que vão a .ellas bem dis
postos. Como succede pois, que vemos tantos peccadores 
negligentes e descuidados em ir a essas fontea e beber 
n'ellas uma agua, que lhes é tão salutar? Como é que a 
maior parte dos que vão a ellas, se não apresentam com 
as devidas disposições ?» 

Explic . do Catecismo do l mpe·rio . 

Do Baptismo 

P. Que é o baptismo? 
R. O baptismo é um sacramento, que apt ga o pec

cado original, e nos faz filhos de D eus e da Igreja. 

466. Baptismo de Com elio, cent'l.wião 

Havia em Cesarêa um homem por nomfl Coroelio, 
que era centurião da cohorte chamada Italiana, e foi o 
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primeiro gentio, que recebou o baptismo. Era cheio de 
religião, temente a Deus, e fazia muit as e~molas e ou· 
tras obras boas. Um dia, e~tando em oração, ás tres ho
ras da tarde, appareccu-lhe um anjo do Senhor , e lhe 
disse: gAs tuas orações e as tuas esmolas subiram para 
ficarem em lembrança na presença de Deus; envia pois 
alguem a Joppe em busca de Simão Pedro, c elle te dirá 
o que bas-de fazer .» S . Pedro, tendo sido avisado pelo 
mesmo Deus, foi ter com Cornelio, que havia reunido 
em sua casa os seus parentes e amigos. Ou viram todos 
com um coração recto as palavras de verdade, que lhes 
annunciou o santo Apostolo, e crendo em Jesus Christo 
foram baptisados . 

Actos dos Apostolos, cap. x. 

467. Ba.ptismo elo ·imperador Constantino 

No anno de 337, o imperador Constantino resolveu· 
se a receber o santo Baptismo. O príncipe recebeu este 
sacramen to com grande alegria e com um viv<' reconhe· 
cimento, sentindo-se como renovado e illuminado d'uma 
luz divina. Mandaram-lhe tirar a purpura, e pozeram· 
lhe vestidos brancos d'uma magnificencia conveniente 
á sua dignidade, e até cobriram a sua rama de damas
cos da mesma côr. Então levantando a vt 1:. dirigiu o seu 
coração a Deus, dando-lhe graças por tão g rande bene· 
ficio, e terminando com estas palavras: «Agora, sim, é 
que sou verdadeiramente di toso; posso julgar-m e digno 
da viria eterna. Que brilhante luz resplandece a rueus 
olhos! Que desgraça era ser privado de taes bens!» E 
como os principaes offi ciacs de suas tropa!' , entrando no 
seu aposento, lhe man ifestassem, quando esta;a enfermo, 
a dôt· que sentiam de perdel-o, e rogassem a Deus, que 
lhe prolongasse os dias, disse-lhes: c l\Ieus amigos, a vi· 
da, em que vou entrar, é a vida verdadeira ; conheço, 
melhor que ninguem, os grandes bens que consegui já, 
e os que espero pelo baptismo; desejo pois quanto antes 
voar para o seio de Deus.» E ste grande príncipe rege· 
n erado para o céo, não pensou nas cousas da terra mais 
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que o necessario para fazer felizes os seus filho.. e sub
ditos. 

FLl'!onv, Hist . ·~cclu. 

468. Baptismo de Clovis 

Clovis, fundador da monarchia franceza, pelejava em 
Tolbiac contra os a llemães ; vendo o seu exercito em 
derrota, invocou o Deus de Clot ilde, e fez voto de re
ceber o baptismo se alca.nçasse victoria . No mesmo mo
mento, os francos, inspirado3 pelo céo, cobram animo e 
arrancam aos allomãe3 a victoria, de que se j ulgavam 
seguros. Clovis, tondo ·se feito i ns truit·, fo i baptlsado por 
S. Rcmigio, b i:~ po de Reitm, no dia de Natal do anno 
499. No mesmo dia t·eceberam o baptismo sua irmã Al
boíleda e tres mil soldados, seguindo logo este exemplo 
todos os mais. 

No va explic. do Ca ecismo. 

469 . Quanto S. L rdz apreciava o bapt·ismo 

S. Luiz, rei de França, apreciava tant o s graça do 
baptismo1 que se assignava muitas vezes Luiz de Poissy , 
porque, tendo tido all i a di ta de receber este sacramen
to, estimava mais o titnlo de fi lho de Deus e da Igreja 
que o de r ei de França. 

Vida de . Luiz. 

4 70. Quanto um neg1·o aprecia·va a graça do baptismo 

Um missionario, chegado recentemente á Guyana 
franceza, visitava o cemiterio de Cayena. 'l' t ndo-o visto 
um neg ro, que cavava uma cova, deixou log< o seu tra
balho, e encaminhou-se para elle. •Bons dias, padre, 
lhe disse chegando ao pé d'elle ; venha commigo . 
Meu amigo, lhe respondeu o missionario, ontle me que
res levar?-Padre, rogo-lhe, que venha cornmigo ; não 
é longe, siga-me, e lhe farei conhecer uma cousa, que 
ignora. & E corre logo para um lugar, que elle indica 
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com a mão. Segue-o o missionario, que nenhum motivo 
tinha para desconfiar do bom negro, já avançado em 
idade. Em breve chegaram a um lugar bastante som
brio; o negro, apartando apressadamente uma espessa 
folhagem e muitos cipós, descobre uma sepultura, e diz : 
'Aqui dcscança o padre Legrand, que me baptisou, logo 
que cheguei ela Africa , me consolou e me socc.:orrcu quan
do eu estava enfermo. Ah ! quão bom era! Como amava 
os negros ! .. . Era elle, que baptisava os meus filhos e os 
abençoava . . . A h! nunca esquecerei o padre L t>g rand .. • , 
Em seguida beijou a sepultura, e a regou com as suas 
lagrimas. 

Thesott?·o dos negros. 

471. O diacono .Mu1·ita 

Lemos na historia da Ig1·eja, que um piedoso diacono, 
chamado 1\furita, havendo sido padrinho no baptismo de 
um mancebo por nome Epifidoro, teve a dôr de o vêr 
apostatar e converter-se em perseguidor dos christãos. 
Um dia, em que elie exercia publicamente a sua perse
guição, o diacono apresenta-se diante d'elle no meio 
d'uma turba immensa, e como conservava a t unica bran
ca, que Epifidoro tinha vestido, quando o baptisaram, 
mostrou-lh'a e disse-lhe estas terríveis palavras: ~ Eis
aqui a testam unha da tua apostasia; ~sta t estemunha te 
accusará. no tribunal do supremo Juiz. Vê esta tunica 
branca, que vest iste nas fon tes sagradas; ella clamará 
vingança contra ti, e se transfor mará em um vestido de 
fogo e de chamma~, que te devorsrão durante toda a 
eternidade.» Ao ouvi 1· estas palavras, todos prorompe
l'am em lagrimas, e Epifidoro retirou-se coberto de con
fusão. 

Hist . da lg1·eja. 

472. Baptisterio const1·uido po1· Constantino 

Constantino, primeiro imperador christão, depois de 
ter mandado edifics.r a famosa igreja de Latrão, fez 
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construir n.lli perto um magnífico baptisterio, mb a invo
cação de S. João Baptista, o que fez dat· a todo o ediô.
cio o nome de S. J oão de Latrão. E ra uma grande sala 

, qu:tdrarla com paredes de marmore e de porphydo, t endo 
no meio uma grande pia, na qual immergiam os neophy
tos, segundo o costume d'aquelle tempo ; no centro d'cs
ta_ pia levantava-se uma columna de porphydo encimada 
por um vaso d'ouro, que pesava cincoenta libras, e con
tinha o santo chrisma, com que ungiam os recem-bapti
sados; j unto á columna estava um cordeiro !'ouro, dei
tanto agua na pia; e dos dous lados duas estatua.s de 
p rr.ta de no~so tienhor e de S. J oão Baptis .a, pesando 
cadn. uma cento e setenta libras, e nas e::tremidades 
sete grandes veados de prata, que deitavam agua na di
ta pia. 

Nru;a cxplic. do I 'atccismn. 

473. IJisto1·ia de S . Ginés 

Um dia, em que se celebravam grandes festejos em 
Roma e assistia a ellcs o imperador Diocleciano, um 
comediante por nome Ginés imaginou, que divertiria a 
côrte impia arremedando as cercmonias do baptismo. 
Apparec(>U deitado no theatro, como se csl ivesse doen
te, e pedindo que o baptisassem para morrer tranquil
lamente. Apresentaram-se dous outros comBdiantes dis
farçados, um em sacerdote e outro em o} orcista, que 
chegando-se á cama, disseram a Ginés : «Meu filho, 
porque nos mandaste chamar?» No mesmo instante, Gi
nés sente o seu coração mudado, e responde seriamente: 
«Quero receber a. g raça ele J esus Christo, e pela santa 
r egeneração obter o perdão de meus peccac os .- Bravo.J 
exclamam todos; desempenha bellamente o seu papel L. 
Fizeram. lhe as cercmonias do baptismo, J depois que 
lhe pozeram o vestido branco, continuaram a lguns sol
dadot; a farça, e conduziram-o preso ao in perador para 
ser interrogado como os martyres. Ginés, Lpro"eitando
se da facil idade natural, que tinha para fall ar , disse 
com ar inspirado, desde o lugar el':lvaclo en que se acha-
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va: dmperaJor, cortezàos, senadores, habitantes da or
gulhosa Roma, escutai-me. Em outro tem po, quando eu 
ouvia pronunciar o nome de Jesus Christo, estremecia 
de horror, e ultrajava os que professavam essa religião; 
a té tinha ayersào a muito3 pat·entes meus, por causa do 
nome christão, e detestam o Christianismo a ponto de 
me instruir nos seus my:>terios, como o tendes podido 
presencear, afim de os escarneoer publicamente i porém 
assim que a aguado baptismo tocou o meu corpo, o meu 
coração mudou, e ás perguntas, que me fizeram, respon
di sinceramente o que acreditava. Vi uma mão, que se 
estendia desde o alto dos céos, e anjos, r efu lgentes de 
luz, que ebtavam sobre mim. Lêram em um livro terri
vel todos !ls peccado.;, que commetti desde a minha in
fanciai apagaram-os logo e em seguida mostraram-me o 
livro mais branco que a neve. Ouvi pois, im perador , e 
vós , espectadores de toda a condição, a quem os meus 
jogos sacrilegos moveram a rir-3e d'cstes divinos myste
rios, eu sou mais culpado do que vós ; mas crêàe agora 
commigo, que só Jesus Christo é o Senhor Deus do céo 
e da terra e digno de nossa adoração, e tratai taru bem 
de obter misericordia d'Elle. » -0 imperador Dioclecia
no, tão irritado corno espantado, mandou açoutar Ginés, 
e depois remetteu-o ao prefeito Plauciano para que o obri
gasse a prestar culto aos deuses . O prefeito empregou 
inutilmente os maiores tor mentos : Ginés clamava cons
tantemente: •Nào ha Senhor comparavel ao que acaba 
de me a.pparecer; amo-o tle toda a minha alma; ainda 
que eu t i v esse que pertler mil vidas, nada me separará 
d'elle i nunca. os tormentos me tirarão Jesus C h ris to da 
bocca nem do coração; sinto o mais vi,·o pezar de todos 
os meus extra>ios passados e de tor tão tarde começado 
a servil-o. » Vendo que a sua eloquencia causava g rande 
impressão, deram-se pressa em. cortar-lhe a cabeça . 

Vida elos sanlos . 

4 7 4. Fe1·vo1· d' um selvagem 1·ecem-baptisado 

Percorrendo um missionario os sertões da America 

* 
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para ganhar almas a Jesus Christo, apresentou-se-lhe 
um dia um selvagem, cujas disposições lhe pareceram 
extraordinarias. Logo que o instruiu sobre os mysterios 
da nossa religião e sobre o que re~peita aos sacramentos, 
administrou-l he o baptismo e a sagraua E ucharistia, que 
o neophyto recebeu com os mais vivos transportes de r e
conhecimento e de amor. P~rtiu em seguida o missiona
d o para outras excursões apostolicas, e passado um anno 
voltou ao luga1·1 onde se achava o sei vagem recem-ba
ptisado. Sabenrlo este da chegada do missionario, a quem 
amava como seu pai, foi vêl-o e rogou-lhe, que lhe déa
se de novo a sagrada comm unhào. aSim, men filho, lhe 
disse elle ; mas autes é preciso, que me declares os pec
cados mortaes, que commeltcste; nada temas; eu te 
ajudarei a confossal-os.» E o padre começa a perguntar
l ho os peccados mais communs ent1·e os selvagens. Mas 
o selvagem attonito, disse : Ett1 depois de ?ecebe?' o ba
ptismo e a communhãJ1 teria tontado a comllletter pecca
dos~ Qt,e I meu padre; ha ch1·istãos na Em·vpa que, de
pois de ter sido baptisadus e recebido o co:·po de J dsus 
Clwisto, i01·nem a ojimde1· a D~us com algum Jeccado mor
talJ Gmças a Dt:Us, não julgo ser réo de nwlwm d'esses 
peccados. Desfazia-se em lagrimas, accusando-se das fal
tas mais leves. Admi1·ado o missionario !ou vou a Deus, 
vendo que era servido e gloriticado por aln. as tão fieis e 
fervorosas até entre os povos mais selvagens. 

Cartas edificantcs. 

475. P1·ovidencia diuina sob1·e os gent.ios, que não peccam 

Viajando dous missionarios pela Indi L, um d 'elles 
sentiu-se vivamente impellido a afastar-se da estrada, e 
a penetrar em um bosque. Em vão o companheiro de 
viagem lhe faz vê r o perigo de se extra vi ar ; o primeiro 
segue o movimer:to interior, que o impelle, e exhorta o 
outro a seguil-o. Depois de te1· andado algum tempo co
mo ao acaso, chegam por fim a uma choupana fei ta de 
ramos d'al'vores, e acham n'ella um velh~J quasi a expi
rar. O missionario pergunta-lhe, se tinha algum conhe-
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cimento ele D eus. «Sei, disse o moribundo, que ha um 
Sôr supremo, que me deu a existencia; mas não o co
nheço, e desejaria muito, que m'o dessem a conhecer. 
-E elle, replicou o missionario, qne aqui nos mnndou 
para que o conheça. Mas diga-me, men bom amigo, ma
tou alguem, como fazem frequentes vezes outros selva
gens?- Não; eu não quereria, que me tirassem a vida; 
por isso não devo tambcm tira!-~~ aos mais . -H.oubou? 
-Não; tenho apenas uma hacha, um arco, a lgumas fle
chas; não desejava, que ningucm me roubasse o que me 
pertence; po1·que roubada eu o que não é meu?- Men
tiu alguma vez?-Que é mentir?-É fallat· o contra
rio do que se pensa, é f~dlat· contra a verdade.-Não; 
quando dirijo a alguem qualquer pergunta, desejo que 
me responda a verdade; devo fazer aos outt·os o que 
desejo que me façam.» Finalmente o missionario, depois 
de ter percorrido todos os pontos da lei natural, achou 
que este bom velho nunca havia ofr'endido a Deus, ao 
menos mortalmente. Instruiu-o pois ácerca de nossos mys
terios, ordenou-lhe, que fizesse um acto de fé sobre el
les, e pergtmtou-lhe, se queria ser baptisado. O enfer
mo conse11tiu n'isso, mas faltava a agua. O outro missio
nario sabe da choupan11. a vêr se encontrava algum ar
roio ou alguma fonte ; depois de procurar longo tempo, 
acha finalmente agua, onde? onde menos se pensava: 
na folha larga, espessa e eoncava d'uma arvore; houve 
a sufficiente para administrar o baptismo. O nosso bom 
velho recebeu-o com fé, e morreu logo depois, cheio da 
mais santa alegria. 

Cartas ed~ficantes . 

476. Bella lição d'tun pai a seus jilhos 

A religião não faz distiocção alguma entre o pobre 
e o rico; regenerados todos pelo mesmo sacramento, teem 
todos direito ás mesmas gra\'as, e o que se mostra mais 
fiel a ellas, esse é o maior diante de D eus . Tal 6 a li
ção, que o Delfi m, pai de Luiz xvr, deu a seus filhos. 
Dous d'olles haviam sido baptisados ao nascer, com as 
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ceremonias costumadas; chegados á idade de se te ou oito 
annos, o princ.ipe pediu o livro do registro, que conti
nha os assentos de seus baptismos. Fez-lhes notar, que 
o assento que precedia o d'elles, era o do filho d'um po
bre. «Bem vêdes, meus fi lhos, lhes disse elle, que aos 
olhos de Deus as condições são iguaes; não ha outra dis
tincção que a que tlão a fé e a virtude; vós sereis um 
dia maiores que est e menino aos olhos do mundo, mas elle 
seria maior que vós diante de Deus, se fosse mais vir
tuoso. » 

Explic. cio catecismo de 111ans. 

4 77. P.iedoea contenda ent-re um padrinho e um afilhado 

Em tempo a.'uma violenta perseguição !11lscitada na 
China contra ~ christãos, um zeloso medic'J d'aquelle 
paiz que, a pretexto de visitar os enfermos, ia de casa 
em casa excitando os fieis á constancia, foi condemnado 
a ser cruelmente apaleado, e a ser posto em seguirla á 
canga, isto é, a ser exposto ao publico com o pescoço 
apertado entre taboas de tres pés quadrados, e que pe
savam sessenta e oito libras. Ainda que est e tormento 
era tito doloroso como infamante, um mancebo, afilhado 
do medico, foi lançar-se-lhe aos pés, rogando-lhe com as 
lagt·imas nos olhos, que lhe cedesse o lugar. «Que ! meu 
filho, respondeu o virtuoso medico; quererias aneba~ar
me a cot·ôa, que o Senhor me apresenta? Não pet·mitta 
Deus, que eu a abandone! O favor é demasi·\do precioso 
para mim; conheço toda a felicidade, que ha em ser 
julgado digno de soff,·cr alguma cousa por J esus Christo, 
que soffreu infinitamente mais por nós . ., A repulsa não 
fez senii.o animar mais o mancebo. Apresenta-se aos jui
zes, supplicando-lhes, que mandem pôr-lhe:, canga deti
tinada ao medico . Não annuem estes á supF lica i o man
cebo não cle'icoroçoa i cotTe ao lugar da execução, espe
rando obter mais facilmente dos algozes que elos juizes 
o que desejava. Mas chegou tarde, e most rou por isto 
grande dôr i pois encontrou o confessor da. fé, que com 
o corpo pisado e inundado de sangue, se fazia. levar á 
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igreja para dar graças ao Seuhor . A alegria esta•a pin
tada no seu rosto, e clle dizia: «Não tonhaes compaixito 
de mim pelo que soffri; tenJe-a ante3 Je não haver tido 
a felicidade tle dar a vida por nos;;o Salvatlor. » O exem
plo d'uma fé tão heroica fortificou os ch.rist:tos, e foi Je 
maravilhosa edificação para os pagãos, muitos elos quaes 
pediram o baptismo, não obstante o proximo perigo, a 
que se expunham, J c ser sacrificados ao furO L' tlo perse
g uidor. 

Llnecdolas chrútàs. 

4 78. He,.o·ica inll'3pidez d' t'm sacerdote 

A dous de setembro Je 1792 teve lugar uma dego
lação geral nos carccres de Paris. Um d'esses monstros, 
que o crime converte em feras, depois de tor assassina
do um grantle numero de pessoas de toda a classe, iJ ade 
e estado, nos carcercs dos Carmelitas, da Abbadia, e 
em outros lugares; depois de se haver emiquecido com 
os despojos e recebido o salario de homicida, querendo 
t irar partido do dinheiro tlo crime, abraçou uma profis
são, e casou-se. O sentimento de ferocidade, com que ha
via crescido, influiu sem duvida na eleição do estado, 
que adaptou . O sangue de animaes, que tinha que der
ramar no seu officio, devia r ecor daL·-lhe o do seus seme
lhantes assassinatlos por elle com tanta barbariclade. 
Não nos deteremos em Jar a conhecer os princípios d'es
te monstro: é facil adivinhai-os. - Nasceram de 80ll ma
trimonio Juas creaturas no espaço de alguns anuos : S im
pronia e L ucrecia. foram os nomes, que deu a suas duas 
filhas . Para celebrai' o sou nascimento convidou pesaoas 
de priucipios analogos aos que professava. No meio ue 
sua orgia m_istumda tle blasphemias e imprecações con
tra a Divindade, a r eligião e os seus ministros, o pai le
vanta-se no fim da comida e jura quo, qualquer que seja 
o numero de filhos, que tenha., nenhum d'elles reccbet·á. 
o baptismo ; e que se alguma vez entrar em sua casa um 
sacerdote para os baptisar ou lhes fallar de cousas reli- _ 
gio3as, o despedaçará. E puxando d'um punhal, acres-
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centou, apresentando-o á honrada companhia Com elle 
matei qt~atorze sacerdotes nos Garmelitas1 e cinco em S . 
Fi?·mino1 sem contw· outros na Abbadia; e p?·ometto ain
da dar cabo do qtte vier falla?·-me de baptisa?' minlza 
filha Lucrecia; jw·o-o como aquelle ?'Omano. . . A falta. . 
de memoria e de instrucção não lhe permittiu citar o 
nome; não se lembrava senão do juramento; sem duvida 
pronunciado sobre uma arma semelhante.- Renascendo 
a tranquillidade, e tendo-se introduzido em França idéas 
mais conformes ao restabelecimento, ainda que apparen
te, da religião e do culto, era de esperar, qne um pai 
tão barbaro para com seus filhos deixasse seus erros e 
crimes, e que a idade e o abandono dos cumplices, cuja 
mudança de conducta e de opinião conhecer.~ , o resol
vessem a converter-se e a não privar seus fi lhos d'um 
sacramento de absoluta necessidade. P orém vil esperan
ça! -Em 1813, sua fi lha Lucrecia cahiu gravE-mente en
ferma, e posto que educada nos princípios imfios de seu 
pai, não tinha podido instruir-se na relig ião, mas o seu 
caracter amavel e a innocencia de seu porte l aviam-lhe 
conciliado a amizade dos visinhos; e assim a g-uns dos 
mais piedosos fallaram ao pai do estado de sua fi lha, ex
hortando-o a que a mandasse baptisar. Este impio porém 
r enovou o juramento, que fizera de matar o prirueiro 
ecclesiastico que se apresentasse em sua casa, e concluiu, 
vomitando injurias contra os que lhe haviam fa llado de 
religião c as mais horríveis blaspbemias cor tra Deus. 
Não obstante isso, uma pessoa caritativa refHiu a um 
respeitavel ecclesiastico o facto com todas as suas cir
cumstancias. Indignado este do procedimento d'aquelle 
hQmem, e desejoso de salvar a alma de sua in feliz filha, 
considerando que bastaria um só instante par L r egene
ral-n. com as aguas do baptismo e fazel-a got.ar d'uma 
p erfeita feli<:idade, decide-se a expôr-se a todcs os peri
gos . ccE que poderá succecler-me? Se succur.1bo, dizia 
elle, ajuntar-me-hei com aquclles glo1·iosos ma: tyres, de 
quem fui collega e amigo; o mesmo punhal, que derra
mou o seu sangue será um meio para santificar o meu ; 
e se eu tiver que morrer apunhalado por aquel! J homem, 
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pedirei a Deus a sua conversão e a salvação de sua fi
lha, pela qual outro se a rriscará, se eu não conseguir o 
meu intento. » 

Di to e feito : o sacerdote cobre-se com roupas inteira
mente estranhas ao seu estado, e apresenta-se em um 
t rajo, que de nenhum modo podia fazer suspeitar quem 
era ; vai a casa d 'aquelle homem, e declara-lhe que ten
do sabido, que sua tilha estava desamparada dos medi
cos, vinha, sem a conhecer, offerccer-lhe um remed io, 
que podia salval·a. O sentimento da natureza, ou antes 
Deus que, em sua bondade, queril} a salvação da des
graçada filha, permitt iu, q ue o pai se commovesse. Der
rama alguma~ lagrirno.s , agradeee-lhe, e aceita os soccor
ros offerecidos, ainda que os julgue tat·dios e inuteis. 
Acompanha o sacerdote ao quarto, em que a fi lha, de 
quatorze annos de irlade, jaz de todo descorada, abati
dissima pela enf0rmidade, e parecendo ter poucas horas 
de vida. Áo entra r, seu pai disse lhe, que vin ha acom
panhado d'um bom visinho, que trazia um remedio para 
a curar. aJ,i. que os medicos nada podem fazer por tua 
saude, experimenten:os este remedio.» O ecclesiastico 
toma o pulso da ent'et-ma, dá-lhe esperanças, e diz ao 
pai, que vai preparar o remed io, e que voltará breve
mente. Tendo chegado a sua casa, pega n'uma peq uena 
redoma, em que deita uma pouua de essencia de flô t· de 
laranja, assuca1· e agua, que coloriu com algumas gottas 
de vinho t into. Toma out1·a redoma, e enche-a de agua 
pura, e v oi ta a casa da enferma, uma hora depois de 
ter d'ella sahido. Sobe, acompanhado do pai, ao apo
sen to da fi lha, e derramando em um vaso a metade do 
que contin ha a redoma, em que ia o remedio, dá-o a 
beber á enferma, dizendo, que dentro d'uma hora lhe 
dará o resto; mas que era preciso fazer um pouco de chá. 
para ella tomar no intcrvallo d'um quarto do hora, e pe
diu ao pai, que o mandasse prepar:u·. Deus, cuja bon
dade infinita se interessava pela sq.lvação d'aquella crea
tura, permittiu, que esse remed io innocente parecesse 
alli viar a enferma, depois de o ter tomado ; o que con
túbuiu para afastar toda a idéa. estranha ao motivo ap-
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parente Je gcnerosidaJe e de compaixão, que lirigia o 
desconhecido . O pai poi:~ pediu-lhe, que se assenta:~sc ao 
pé da cama da enferma, dizendo-lhe, que ia pt·eparar o 
chà, e que voltaria iwmediatamente . 

L ogo que elle sahiu, o sacerdote pega na re loma de 
agua, que trazia na algibeira, e disse á. enferma : «Mi-

.. nha fil ha, póde succedet· que morras; queres salvar n tua 
alma? Eu sou ministro d'aquellc Deus, que talvez não 
tenhas conhecido. Exponho-me a mo1-rer para salvar a 
tua alma, mas Deus arriscou-se a muito por nós, mor
rendo em uma cruz pu.t·a salvar todos os homen ~. Como 
ministt·o seu, venho fazet·-te parti c i pantc de sum •graças, 
apagar todos os teus peccados com as aguas do baptiswo, 
cQnsolar-te nas penas, que tens que soffrer, e agsegurar 
a tua salvação eterna. Os momen tos são precio~os ; não 
percamos tempo. Queres ser bapti;mda. ?» Aquelle rosto 
pallido toma côr: os seus bellos olhos brilham d 'um mo
do particular, ella estende a mão e com accento d' uma 
amavel dô1·1 diz : aAh I senhor, reputar-me-hei wuito fe
liz, se poder receber o baptismo ; desejo-o, e D eus se 
digne recompensar-lhe tanta bondade!» No me 'Imo ins
tante, r etirando para traz o lenço , que ella tinh 1 na ca
beça, o eeclesiastico administra-lhe o baptismo, esperan
do supprit· as ceremonias da lg t·eja, se a enferma r eco
brar a saude. Ajoelhando em seguida j unto ao leito, ex 
horta-a a elevar a alma a Deus, e lhe faz rupctir as 
poucas orações, que o seu estado de fmqneza lhe permit
te articular. Apenas clle concluiu esta san ta E piedosa 
ce1·emonia, subiu o pai com o chá, e fel-o tornar á enfer
ma, que lhe disse com voz entrecortada: d{ou pai, sin
to quo vou morrer ; não desejo viver mais ; serei feliz 
depois da morte . Recorde-se de mim . . . Pens•: na sua 
vida passada ... Adeus . . • Agradeço a este bom ca val
leiro. . • O remedio consolou-me ... i Terminando estas 
palavras expira. Longe de se com mover com e! to espe
ctaculo, o pai prorompe em mil imprecações e blasphe
mias ; tão grande é o endurecimento u 'uma alma cor
r ompida. Aos seus gritos acodem muitas pessoas, o o di
gno sacerdote xetira-se para sua casa, omle deu graças 
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a Deus pelo beneficio, que acabava de dispensar áquella 
creatura, purificando-a de suas manchas pelas aguas do 
baptismo. Implorou a misericordia divina pela conversão 
do pai. Ah! Possa elle um dia reconhecer os seus erros ! 
Possa chegar á sua noticia a relação, que acabamos de 
fazer ! 

Estreas religiosM de 1817. 

CAPITULO III 

DA DIGNIDADE DO CHRlS'l'ÃO 

P. É grande beneficio ser christão? 
R . É o maior dom, que Deus nos póde fazer n'este 

mundo. 

<!79. O titttlo de chl-istão é o mais lwJwoso de todos 

Um dos principa.es ministros de Napoleão, que d'ha 
muito tempo era seu amigo decidido, tinha participado 
dos extravios do imperador, ainda que sem esquecer de 
todo os princípios r eligiosos, que conservava desde a in
fancia . Dapois de mil mudanças de fortuna, de favores e 
de desgraças, chegou. para elle, como chega para todos, 
o fim da vida. Reanimou-se então a sua fé, á. vista da 
imruutavel e tenivel etemida.de; e elle dispoz-se para a 
mo!·te do modo mais edificante, recebendo ostensivamente 
o santo Viatico sem fazer caso dos respeitos humanos. 
Quando o sacerdote o exhortava, começando por estas 
palavras : Senho1· conde! o enfermo interrompeu-o, dizen
do: «Padre, os ti tu los nada são para mim; não conservo 
nem aprecio outro que o de christão. » 

Correspor~dencia d '1'm ex -di recto1· do seminario. 

480. Valm· dos p1'imeiros ch1'istãos 

No anno 177 foram presos 'em Lyão de F rança mui-
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tos christãos por causa de religião. Entre estes 11lustr~s 
confessores, achava-se uma joven esm·ava, chamada Blan· 
dina, de tão debil compleição, que todos temiam, que 
ella não tivesse forças nem valor pat·a confessar a fé. 
Comtudo ós mais horríveis tormen tos não podera.m dimi
nuir o seu valor. Soffrendo as mais agudas dôres, excla
ma v a sem cessar: «Sou christã. :& 

FLEURY 1 H ist. eccles. 

Qual 6 o vosso nome ? pergunta v a o presidente Riccio 
Varo a Santa Macra, joven virgem rle R:üms . - Sou 
ch1·istã, respondeu clla, adoro o ve1·dadei1·o D eus e não 
os idolos. Alguns dias depois, morreu valorosamente no 
meio rios mais atrozes tormentos. -Sou christã?, é este 
o meu nome, respondeu S. Quintino, romano de nasci
mento, e filho do senador Zenon, ao mesmo pr(n idente; 
se que1·eis sabe1· mais, dir-vos-hei, que meus paes mecha
mam Quintino. O juiz condemnou-o a t er a cab•Jça cor
tada. Succedeu isto a 31 d 'outubro de 287. 

Explicação do Catecismo de 1\lans. 

481. Os impios provam a g1·andeza do Christi.G•nismo 

Perguntando uns philosophos ímpios ao celebre litte
rato franccz La Hat·pe o que pensava a r espeite de sua. 
r elig ião, eis qual foi a sua resposta: «Sou ch!·istào, por
que vós o não sois. Uma religião, que tem por inimigos 
figadaes os ini migos mais encarniçados de t oda & moral, 
de toda a virtude, de toda a humanidade, é ne<·essaria
mente amiga da moral, da virtude e da humanidade; 
por conseguinte é boa e divina.» 

Do fanatismo na lingua r evolucicmocria 

482. Felicidade do christão 

Conheci uma mulher virtuosa, diz o piedoso Budon, 
pobre de bens da vida presente, mas riquíssima em the
souros do céo, cheia do espírito de J esus Christo e d'um 
terno amor parf' com a Santíssima Vu·gem. Edifi< ando-se 
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uma magnífica igreja na cidade, que ella habitava, sen
tiu-se movida a offet·ecer um escudo, fructo de suas eco
nomias, para contribuir d'algum modo para a construc
ção do piedoso edificio. Mas o sacerdote, a quem apre
sentou a sua offrenda, não quiz recebei-a, e ató lhe de
clarou que, em lugar de receber alguma cousa d'ella, de
sejaria dar-lhe quaesquer soccol'l'os, pois os seus vestidos 
mostravam quão pobre era. Então esta mulher respon
deu-lhe com uma admiravel fé: «Como ! meu padre; eu, 
pobre! Acaso não sou christã, filha d'um grande rei, e 
herdeira de um grande reino?» 

]Jfez de JJ1a1·ia, pelo PADllE Bussv. 

CAPITULO IV 

DA CONFIRMAÇÃO 

P. Que é a confirmação? 
R. A confirmação é um sacramento, que nos dá o Es

pírito Santo, nos fuz perfeitos ch!-istãos, e nos commu
nica forças necessarias para confessar publicamente, que 
somos discípulos de Jesus Christo, e queremos sel-o sem
pre, por mais sacrificios que isso nos custe. 

483. Mudança que o Espirito Santo ob1·ou nos .Llpostolos 

Os Apostolos, antes da vinda do Espírito Santo, eram 
homens tímidos, ignorantes e cheios de imperfeições; roas 
apenas o E spírito Santo desceu sobre elles, illuminados, 
instruidos, cheios de fé e de caridade, dispersaram-se por 
todo o universo, confessando a J esus Christo perante os 
tribunaes c os tyrannos, e por ultimo tiveram a felicidade 
de derramar o seu sangue em testemunho da verdade, 
que annunciavam. 
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48-1. Juliano apostata e um mancebo conji1·,aado 

Querendo o imperador Juliano fazer publica e solem
Demente a sua apostasia, mandou preparar n'uru templo 
um grande sacrificio aos ídolos; mns no momento de co
meçar a ceremonia o fogo do alta r apagou-se de todo; 
as facas dos sacerdotes dos falsos deuses não poderam 
cortar as carnes das victimas, de sorte que o sat.:ril:icador 
espantado exclamou: a Algum galileu ha aqui novamente 
lavado com a agua, ou ungido com o balsamo . 1 (Queria 
dizer ou baptisado ou confirmado). Então um , oven pa
gem, que era christão, e acabava de receber o sacra
mento da confirmação, levantando a voz, disee aSou eu 
a causa, pois fiz o sigual da cruz, e invoquei c santíssi
mo nome de J esus para vergonha de vossos ídolos.» Fi
cou pasmado o iruperadot·, que havia sido christão, e es
tava bem instruido do poder de J esus Christo. 'rem eu os 
effeitos da vingança divina, e sem dizer palavra, sahiu 
do tem plo, coberto de confusão. O valoroso defensor de 
Je:ms Christo foi referir aos christãos o que ac·1bava de 
succeder, e reconheceram quão temíveis são ao demonio 
aquollcs, em quem habita a virtude de Jesus Ch risto pelo 
sacramento da confirmação, quando se recebe com santas 
disposições. 

Hi8l. eccles. 

4:8õ. Um general e sua esposa 

Em quanto o inferno forcejava por destruÍl o catho
licismo em França, o general l\Iouchi não se envergo
nhava de pratica!· publicamente os deveres rel igiosos 
na côrte, nem cessava do mostrar-se catholico. E tendo
se sabido, que elle e sua respeitava! esposa SI ccorriam 
os sacerdotes, que estavam reduzidos á ultima miseria, 
por não ter querido conservar os seus benefidos ven
dendo a c:onscieocia, ambos os esposos foram denuncia
dos, presos c conduziuos nos carceres da Force. O gene
ral, ainda que alojado no mesmo quarto que urn philoso-
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pho inCI·edulo, fazia todavia os exerctctos espirituaes, 
como ~e estivesse só na companhia de fieis. Transferido 
depois com sua esposa para a cadêa de Luxemburgo, 
edificavam a todos os que eram capazes de emoção, sen
do objectos de respeito para 011 mais. Nin!?uem faltava 
d'elles senão com veneração i mas o crime ia consummar 
o seu triumpho . Quando um soldado o chamou para ir 
ao cadafalso, 1\fouchi pediu-lhe, quo não fizesse ruído afim 
de que aJa esposa, que tinha estado doente nos dias pre
cedentes, não notasse a sua partida. «É preciso, que ella 
venha tambem, lhe respondeu o soldado, pois está na lis
ta i vou avisai-a, para que desça . - Não, replicou o gene
ra l i ,iá que é preciso, que venha, eu a avisarei . » Vai pois 
ao seu qnarto, e diz-lhe : «Mulher, é preciso, que venhas: 
D eus assim o quer i adoremos os seus decretos i és chris
t íl; eu vou comtigo, e não te deixarei . » A noticia, de que 
chamam o gonoral Moucbi, circula logo por todos os quar
t os. Aquellc di?, foi de luto para todos os presos. Uns 
afastam-se dos lugares, d'onde possam vêt· passar os dous 
esposos, pois não se sentem com animo para prcsenccar 
espectaeul0 tão desolador; outros conservam-se em uma 
posição, que indica o duplo sentimento de respeito e de 
dôr. Ouve-se uma voz, que diz: «Animo, senhor gene
ui. ,, O ill ustt·e ancião respondeu com tom firme: aAos 
quinze annos subi ao assalto por meu r ei, agora, ten
do quasi oitenta, subir3i ao cadafalso pelo meu Deus.» 

CAJIBON, Da educação, t. t . 

486. A CcmJi,·mação dá jo1·ças para confessa?' a fé 

Um official, não menos distincto por seu nascimento 
que por suas riquezas, estava a ponto de obter um a lto 
emprego, que vagára i mas accusaram-o de que era chr is
tão, e a sua. religião excluía-o dos empregos e das hon
ras. O gove;:natlor concedeu-lhe algumas horas para de
liberar o que tinha que fazer . Dumnte este intervallo, o 
bi~po chega-se a elle, pega-lhe na mão e o conduz á igre
ja. Alli, ao pé dos alt:nes, mostra-lhe a espada, que t ra · 
zia á cinta, apresenta-lhe ao mesmo tempo o livro dos 
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Evangelhos, dizendo-lhe, que escolha o que mais l l: e aprou
ver. O official, sem hesitar, estendeu a mão direita e pe
gou no livro sagrado. a Una-se a. Deus, lhe disse o bispo. 
Elle o fortificará, e lhe concederá o que escolheu; vá 
com Deus. » Ao sahir da igreja, o official apresenta-se 
ao governador, e tendo confessado generosamente a J esus 
Christo, foi condemnado á morte, e expirou nos tormen
tos. 

MEnAOLT, Os apologistas involuntal'ios . 

487. Valo1· ltet·oico d'ttm menino 

Durante uma violenta perseguição, que se levantou 
contra a Igreja no J apão, um pai e uma mài christãos 
pensavam todos os dias, que teriam que soffrer o marty
r io, e dispunham-se para elle com fervorosas orações; 
mas tinham um filho ainda moço, a reílpeito do qual es
tavam com muito cuidado. Um dia, conversando sobre 
isto, diziam um para o outro: «Nós esperamos pela graça 
de Deus soffrer o martyrio pela religião; mas que virá 
a ser de nosso filho? Terá força para resistir ao , tormen
tos? Não terá a desgraça de succum bir e do J enunciar 
á fé ?o Durante a convet·sação o fil ho fingia que se diver
tia, e que não os escutava. E ntretanto fe~ aquecer um 
ferro ao fogo, e depois que o viu em braza, retirou-o, e 
tomou-o na mão com uma heroica constancia. Ansustados, 
os paes perguntaram-lhe, o qne era que tinha feito, e 
porque obrava d'este modo. aFaço isto, lhe disse elle 
com firmeza, para vos mostrar que, coro a graça de Deus, 
terei bastante coragem para antes soff•·er o martyrio com
vosco do que r enunciar á. minha r eligião.» A !mirados, 
os paes abraçam-o ternamente, desfazendo-se J lD lagri
mas, e dando graças a D eus por lhes haver concedido 
semelhante filho. Tiveram todos tres a dita de ser coroa
dos com o martyrio . Ditosa recompensa da boa ed ucação, 
que estes paes haviam dado ao filho, e do frac1.o salutar, 
que elle tinha tirado de tão santa educação. 
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48~. Constancia admiravel d'um japonez 

Um christão, chamado Tito, e sua esposa Maria, ti
nham dous filhos e uma filha. Havendo um r ei idolatra 
feito ir á sua presença Tito, intentou por todos os meios 
possíveis forçai-o a renunciar á religião, mas tendo sa
bido baldados toàos os seus esforços, deixou-o voltar para 
sua casa. No dia seguinte, ordena, que lhe enviem seu 
filho mais velho para lhe fazer perder a fé ou a vida. 
É facil de imaginar a clôr, que sentiria o affiicto pai, 
vendo-se obrigado a sac1·ificar d'algum modo seu proprio 
filho, abandonando-o á rai \"a do tyrauno em uma idade 
tão tenra. Mas o que mais temia, era, que a violencia 
doa tormentos, o não fizesse renunciar á fé. Não obs
tante isto, entrega-o, depois de o haver abraçado terna
mente, e exhortado a morrer por Jesus Christo, a quem 
o offerecia, rogando-lhe, que se conservasse constante na 
fé. - Dous dias depois, o rei manda dizer ao pai, que 
havia morto já seu filho, por não t er querido obedecer 
ás suas ordens, e renunciar á fé, e que se elle persistisse 
na mesma resolução, lhe enviasse a filha . Este segundo 
golpe foi ainda mais sensível que o primeiro; comtudo 
viu-se obrigado a obedecer, mandando sua filha ao 
palacio para ser degolada como seu irmão. - Passados 
alguns dias, fez o rei saber a Tito, que a filha havia 
tido a mesma sorte que seu irmão, por ter sido rebelde 
ás suas ordens, e assim, que lhe enviasse o filho mais 
moço para ser tratado como os outros, se persistisse nos 
seus sentimentos. Este ultimo golpe pareceu abater o 
pobre pai; porém tomando animo, e r ecordando-se do 
saCI·ificio de Abrahão, chama o filho, e diz-lhe: o: Sabes 
o que succedeu a teu irmão e a tua irmã; morreram 
pela fé de J esus Christo; estilo no céo, para onde te 
chamam i não queres seguil-o3? Vai, mostra-te digno 
filho de Deus i sabe ganhar com uma morte temporal a 
vida eterna. Temerias tu um tyranno, de quem trium
pharam generosamente teu irmão e tua irmã? Vai e 
morre como christão .» Simão, que assim se chamava o 

Oi\'r:ElCUII\10. 26 
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filho mais novo, commovido a ponto de chora··, respon
deu, que invejava a felicidade de seus irmãos, e que 
nada desejava tanto como det·ramar seu sangue pela fé. 
Dito isto, pôz-se de joelhos, e pediu a beoção a seus 
paes, que lh'a. deram com grande effusão de lagrimas, 
e depois de o haver abraçado ternamente, o entrega
ram ao official do rei. Vendo-se Tito privado de seus 
queridos filhos, consolava-se com Maria sua esposa, que 
era d'uma eminente virtude. Nada temia ta nto como 
perdel-a, ou abandonai-a; e é este o ultimo golpe, que o 
tyranno deu á sua constancia, porque alguns dias de
pois, lhe mandou dizer, que ~imão já não vi via, e que 
se elle persistia ainda na sua deso bediencia, I h e envias
se sua mulher para sofft·e r o mesmo castigo que os filhos. 
Ao receber esta noticia, Tito ficou firme como urna ro
cha, dizendo, que não faltava á sua felicidade senão 
uma cousa, e era, que o rei misturasse o sangue do pai 
com o da mãi e o dos filhos. -86 Deus sabe a dôr, que 
oa dous esposos sentiram ao soparar-se; mas fortificados 
com a esperança de se vêr em breve no céo, se despe
diram um do outro. Os criados desfaziam-s•) em lagri
mas, davam g r·itos lamentaveis, vendo parti· sua ama, 
que era a unica que tinha o rosto ser·eno, e <,ue se con
solava, lembrando-se que ia morrer martyr. --Em fim, o 
rei enviou a Tito um outro official, fazendo-lhe saber 
que sua mulher havia sido degolada, e que elle o 
seria igualmente, se não cumpr·isse a sua vontade. aNão 
poderiam dar-me, respondeu Tito, noticia mais agrada
vai, tendo eu já morrido d'algum modo na. pessoa de 
tninha mulher e de meus filhos ; morrerei g•)stosamente 
pela quinta vez, para ir juntar-me para sempre com el
les.» V ai pois ao palacio, cheio de alegria, e prostran
do-se diante do rei, pede-lhe a mesma graça, que con
cedeu a toda a sua família. O tyranno admirado 
d'esta resolução, fez ainda novos esforços para o 
vencer, . empregando rogos e ameaças ; lar çou-lhe em 
rosto a sua obstinação; mostrou-lhe todo o a pparato dos 
tormentos; mas vendo, que nada podia al ater a sua 
constancia, mudou repentinamente de semblante, e ten-
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do dado suas ordens, fez vir a mulher e os filhos, que 
apresentou a Tito cheios de vida. Depois, louvando sua 
constancia, permittiu-lhes que voltassem para sua casa 
com plena liberdade de viver na religião, que tão gene
rosamente haviam defendido. 

Hiet. do Japão, liv. x1v. 

CAPITULO V 

DA EUCHARISTIA 

P. Que é a Eucharistia? 
R. A Eucharistia é um sacramento, que contém real 

e verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divin
dade de nosso Senhor Jesus Christo, debaixo da fórma 
e das apparencias de pão e de vinho. 

489. Figu1·as da Et~cha1·istia 

Irritado Deus pela dureza de Pharaó, e sensível ás 
justas queixas do povo d'Israel, resolveu castigar o obs
tinado príncipe e libertar o seu povo da servidão, em 
que gemia. Chegado o tempo marcado nos decretos eter
nos, Deus mandou um anjo exterminador, que matou 
em uma noite todos os primogenitos dos Egypcios. Mas 
ordenou tambem ao seu povo que tomasse na vespera da 
Paschoa um cordeiro para cada família, que o immolas
se, e comesse, e borrifasse com o seu sangue a porta de 
cada casa, afim de que o anjo, ministro da vingança 
di vi na, não fizesse nenhum damno aos filhos do povo es
colhido, quando passasse .- Dado este golpe tão assi
gnalado de justiça e de miscricordia, Deus mandou sa
hir do Egypto 0 3 israelistas; mas quiz, qne andnssem 
vagando quarenta annos por mn vasto deserto, antes de 
entrar na terra promettida. Foi então, que e:~te povo 
desagraclecido e insensato começou a murmurar contra 
Moysés, seu libertador e chefe. Porém Deus, pat·a apla-

* 
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car esses murmurioa, obrou prodígios extraor<linarioa, e 
fez chover todos os dias o maná do céo, isto é, um ali
mento delicioso, que os sustentou até chegar á terra de 
Canaan.- Será possível não reconhecer aqui vivas figu
ras da divina Eucharistia ? Os rasgos de semelhança, que 
se acham entre a sombra e a verdade, são deml\siado evi
dentes para que nos possamos equivocar. - Os israelitas, 
que foram os unicos, a quem Deus ordenou, que immo
lassem este cordeiro mysterioso; o anjo exterminador 
que perdoou a todas as famílias doa israelitas, cuja porta 
estava marcada com o sangue do cordeiro ; e Deus, que 
mandou, que seu povo renovasse todos os ann J S este sa
crificio em memoria de ter sido libertado da s1rvidão do 
Egypto, são as mais bellas figuras da Sagr.1da Escri
ptura. Com effeito: os christãos são os unicos, que t em 
direito de sacrificar o cordeiro pascbal; o aujo, minis
tro das vinganças de Deus, perdôa aos que vê marca
dos com o sangue do Redemptor, e Jesus Ch ·isto orde
nou aos fieis, que renovassem com frequencia este sacri
ficio em memoria da liberdade que alcança.r.\m da ty
rannia do demonio. - O maná, es11e alimente celestial, 
que imagem tambem tão natural do Sacramento do al
tar ! Era chamado pão do céo; tinha toda a t~specie de 
gostos, e os israelitas não o comeram senão depois de 
t er sido libertados do capti veiro de Pharaó.-A E ucha
ristia, como nos diz J esus Christo, é o pl.l.o vivo, que 
desceu do céo, manancial fecundo de toda a especie de 
graças, e não podemos a limentar-nos com elle senão de
pois de ter sacudido o jugo do demonio, iate é, depois 
de t er sabido da escravidão do peccado. 

490. P1·omessa da Eucha1·istia 

Ensinando um dia Jesus Christo na synago1;a de Ca
pharnaum, fizeram-lhe esta pergunta os judc us, que o 
ouviam : Que faremos n6s1 pm·a obra1·mos as ob1·as de 
Deus~ E J esus respondeu : A ob1·a de Deus é esta1 que 
c,·eaes no que elle enviou. Os ,judeus replicaram : Pois que 
milag1·es f azes pa1·a que o vejamos e c1·ea.mos em ti~ Que 
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obras tu ~ N ossos paes come,:am o maná no deserto, segtm
do o que está esc1·izJto : Elle lhes deu a comer o pão do 
céo. Então nosso Senhor respondeu-lhes: ]j)m verdade, 
em verdade vos digo, que Moysés não vos deu o pão do 
céo, mas meu Pai é o que vos dá o verdadeiro pão do 
céo. Po1·que o pão de Deus é o que desceu do céo, e que 
dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida; vossos paes 
comeram o maná no dese1·to e morre1·am. Aqui está o pão, 
que desceu do céo pm·a que todo o que d' elle comer, não 
mo1'ra. Eu sou o pão vivo, que desci. do céo; se qualquet• 
come1· d' este pão, viverá eternamente; e o pão, que eu da-
1·ei, é a minha ca1·ne pa1·a ser a vida do mundo. O que 
come a minha carne e bebe o met~ sangue, tem a vida eter
na, e eu o ?'esuscita?·ei no ultimo dia; porque a minha 
carne verdadei?·amente é comida, e o meu sangu,e verda
deiramente é bebida. O que come a minha carne e bebe o 
meu sangue, esse fica em mim e eu n'elle.- Que cousa 
mais clara. que estas palavras: O pão qtLe et~ darei é a 
minha came; a minha carne verdadeiramente é comida e 
o meu sangue verdadeiramente é bebida~ Não demons
tram ellas evidentemente a presença real de nosso Se
nhor Jesus Christo na Eucharistia? 

S. João, cap. vx. 

491. Instituição da Eucharistia 

J esus Christo, tendo amado os seus toda a sua vida, 
quiz deixar-lhes, antes de morrer, o penhor mais sensí
vel de sua ternura. Escolheu para instituir o sacramento 
de seu corpo e de seu sangue o momento, que precedeu 
a mais negra traição. Tendo-se reunido os discípulos em 
Jerusalém para comer a.lli o cordeiro paschal, figura do 
verdadeiro Cordeiro, que ia. offerecer-se em holocausto a 
seu Pai, Jesus tomou o pão, levantou os olhos ao céo, 
partiu-o e deu-o a seus discipulos, dizendo: Tomai e co· 
me i , este é o meu cm·po, que será entregue por vós; fa
zei isto em memo1·ia de mim. Em seguida, tomou um vaso 
com vinho, e disse: B ebei todos d'este caliro, este é o meu 
sangue. E assim não lhe permittindo o amor que tinha 
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aos homens, separar-se d'elles, cumpriu a promessa que 
lhes fizera, de permanecer com elles até ao fim dos se
culos, para ser sempre o seu alimento espiritual. Entlo 
receberam os Apostolos o poder de tra.nssubstanciar o 
pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus Christo. 

S. Malk, cap . xxvz. 

492. Grande milagre acontecido em Par·is 

Um judeu, chamado Jooathas, que habitava em Pa
ris e conservava em penhor um vestido d'uma pobre 
mulher, prometteu entregar· Ih' o no dia de Pa1 choa afim 
de se apresentar mais decentemente na igreja; mas com 
a condiÇão que lhe levaria a ho3tia, que re< ebesse na 
communhão. Com effeito, ella levou-a ao jud,}u, que se 
pôz logo a desafogar toda a sua raiva contr.\ a sagra
da ho:~tia . Dá-lhe golpes com um canivete, e mana san
gue. O barbaro enfurece-se ainda mais; crava um prego 
na hostia, e corre de novo sangue ; lança-a ao fogo, e 
sn.he d'elle intacta, parecendo que quer evibr as suas 
chammas. Tenta partil-a em pedaços; mas nã 1 póde ef
feituar o seu intento. Mette-a por ultimo em ~ gua a fer
ver; fica a agua toda ensanguentada, e a hos· ia, levan
tando-se, tomn. a fórma d'um cmcifixo. Admimdo d' esta 
maravilha, o judeu retira-se confuso. -No ~ntretanto 
seu filho, tendo sahido á rua, disse a uns rapazes, que 
se dirigiam á igreja, que em vão iam adorar o seu Deus, 
pois acabava de ser morto por seu pai. Uma mulher que 
passava, ouvindo o que o rapaz dissera, entr:. na casa, 
vê os vestígios horriveis da brutalidade do judeu, e a 
sagrada hostia, que foi por si mesma metter·se em um 
copo, que tinha na mão. A mulher christã leva· a á igreja 
de S. João de Greve e entrega-a ao parocho. O bispo 
de Paris, informado do que havia succedido, ml nda pren
der o culpado; este confessa seu crime, mas recusando 
converter-se, é entregue ao braço secular, condemnado 
ao fogo e executado. A mulher e os filhos do : udeu con· 
verteram-se e receberam o baptismo. 

Memoriasde Trevoux, anr.o 1729. 
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493. Outro milagre succedido em Constantinopla 

Em Constantinopla, quando queriam renovar a sagra
da Eacharistia, havia o costume de dar a comer a me
ninos ainda innocentes os fragmentos, que ficavam dos 
pães ultimamente consagrados. Um dia que tinham man
dado vir os meninos da escóla, achou-se entre elles um, 
que era judeu, filho d'um vidraceiro, e que commungou 
como os uutros. Voltando a casa, contou a seu pai o que 
se tinha passado. E ste enfureceu-se t anto, que pegou no 
menino e o lançou no forno, que estava acceso. A mãi 
extremamtmte consternada ao vêr que seu filho não ap
parccia, fazia resoar a casa com seus gritos, quando ao 
cabo de tres dias, passando perto do forno, lamentando
se ainda, ouviu a voz do menino. Não sabi~ ao princi
pio d'onde sabia a voz; mas conhecendo logo, que vinha 
do forno, abre a porta, e vê seu querido filho no meio 
das chammas sem ter recebido damno algum. Sabe o me
nino, e perguntando-lhe como é que não se havia quei
mado no meio d'aqucllas chammas, disse, que lhe appa
recera uma senhora vestida de purpura que, lançando 
agua em roda d'elle, apagára o fogo, e tinha-o alimen
tado durante este tem po., Toda a cidade foi informada 
d'este prodígio. A mãi e seus filhos abraçaram o Chrís
tianísmo; mas o pai obstinando-se em não querer con
verter-se, foi condemnado á mor te, em castigo de seu 
crime, por ordem d0 imperador J ustiniano. Succedeu 
isto no a.nno 552 de Jesus Christo. 

494. Outro milagre acontecido em B01·gonha 

Em 1608, succedeu outro milagre na igreja de Nos
sa Senhora em Favernay, no ducado de Borgonha. Nas 
festas do Pentecostes concorria alli ordinariamente uma 
grande multidão de fieis para ganhar uma indulgencia 
planaria, concedida pela santa sé; para o que costuma
vam erigir á entrada do côro um altar de madeira rica
mente adornado, e expôr alli o Santíssimo Sacramento. 
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Por desgraça collocaram uma vela tão proxima d'uma 
cortina, que se lhe pegou fogo e n 'um instante se quei
mou o altar com todos os ornamentos. Cousa admiraveU 
só o Santíssimo Sacramento ficou illeso no meio das 
chammas, e suspenso no ar. Conservou-se assim trinta e 
tres horas, com grande espanto da tut·ba, que vinha de 
todas as partes contemplar este prodígio . Na terça-feira 
de Pentecostes, veio um parocho da visinhança com to
do o seu povo, e em quanto dizia missa no altar-mór , o 
Santíssimo Sacramento foi por si mesmo collocar-se so
bre o altar depois da elevação. Tudo isto SE- passou á 
vista d'uma g rande multidão de espectadores entre os 
quaes se escolheram mais de cincoenta testemunhas ir
recusaveis. O arcebispo de Besançon, Fernand:> de Lon
gwi, depois ele haver tomado as mais verídicas infor
mações, fez imprimir e publicar a relação d este mi
lagre. 

Hist. da Igreja ga. ticana. 

495. Um sa?'1'aceno confttndido 

Viajando com uma caravana Mons. Larmo11as, bispo 
de Gaza na Palestina, um turco perguntou-lhe, como 
podia ser , que o pão se transformasse no corpo e sangue 
de J esus Christo. O santo bispo respondeu-lhe, I[Ue Deus, 
por meio d'um milagre, podia fazer o que obra todos os 
dias na ordem natural. «Quando vós nascestes , lhe dis
se elle, ereis t ão grande como agora? Quem pc is vos fez 
crescer assim? Não é o que tendes comido, que se mu
dou na vossa substancia? - Mas é possível, ac•·e.scentou 
o musulmano, que o mesmo cor po de Jesus ( Jhristo se 
ache em todas as vossas igrejas? - Nada ha. i.opossivel 
a Deus, respondeu o bispo, e esta resposta dev J bastar; 
mas para vos provar, que isto não é impossível , quebrai 
um espelho, e vereis, que a mesma imagem se reproduz 
em todos os pedaços, e agora mesmo não ouve todas as 
palavras cada uma das pessoas, que se acham ~qui reu
nidas? Explicai-me como se faz isto.» O sa.rrac eno ficou 
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confundido, e os christitos, que estavam presentes, edi
ficados e confirmados na fé. 

O PADnfl GonF.T, Da 11reaença de J. C. na Eucha1·. 

496. Um h.e1·eje confundido po1· uma mem,na 
de cinco nnnos 

Tendo um sectario de Calvino atacado o dogma da 
presença real de Jesus Christo na Eucharistia, Santa Fran
cisca de Chantal, que não tinha entito mais que cinco ao
nos de idade, fallou-lhe com vivacidade, e fez respeitar 
os dogmas da fé catholica. «Com que não crêdes, lhe 
disse e lia, que Jesus Ohristo se acha na Eucharistia?
Com tudo, Jesus Christo disse, que se acha alli.- Jul
gaes pois, que Deus é mentiroso? Se houvesseis dado um 
desmentido ao rei, meu pai vos teria mandado logo ma
tar: que deveis pois espet·ar de Deus, dando assim um 
desmentido a seu Filho?» O calvinista ficou turbado, e 
quiz e.,itar o combate, offerecendo á. sua joven antagonis
ta alguns presentes. Mas a menina, animada d'um santo 
zelo, pegou n'elles, e lançando-os ao fogo, disse : «Eis 
como arderão no inferno os herejes, que não crêm o que 
disse nosso Senhor.» 

Vida de Sa1ua Joanna Francisca de Chantat. 

CAPITULO VI 

DA COl\IMUNFU\0 

P . Para que instituiu Jesus Christo "o sacramento da 
Eucharistia? 

R . Jesus Christo instituiu este sacramento, entre ou
tros fins, para ser elle mesmo o alimento de nossas al
mas; pois quando recebemos dignamente a sagrada com
munhito, a nossa alma se nutre então com o corpo de 
nosso Senhor. Para commungar com este fl'Ucto, é mis
ter: 1. 0 crêr firmemente, que Jesus Christo está. realmente 
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presente na Eucharistia; 2.0 acharmo-nos em estado de 
graça, isto é, isento de todo o peccado, ao menos mor
tal. 

497. Devemos deseja·>· 1·ecebe?· a communhão 

Santa Catharina de Sena ardia em tão grandes de
sejos de se unir com seu divino Esposo na communhão, 
que se definhava d'um modo sensível, e parecia não ter 
outra vida que a de Jesus. 

Santa Thereza experimentava desejos tão vivos e ar
dentes de se u nir com seu amado Jesus por meio da 
eommunhão, que não teria feito caso de raios nem de 
tempestades, para se aproximar d'elle e o receber. 

Santa Catharina de Genova, ao aproximar-se para 
commungar, tinha uma santa impacicncia· e um:\ langui
dez de amor, que a consumia. 

O santo menino Estanislau Koska mereceu com os 
seus transportes de amor pa;·a com a sagrada I~ut:haris
tia, commungar da mão 'dos anjos varias vezes. 

Santa Magdalena de Pazzi tinha desde a infancia 
tão ardente desejo de commungar, que não podendo fa
zel-o em tão curta idade, se chegava a sua mã~ no dia, 
em que esta commungava, e não sabia separar-se d'ella, 
gozando delicias ineffaveis quando se collocava junto aos 
que haviam tido a dita de alimentar-se com tã:> divino 
manjar; e se entrou no mosteiro, que enchell de odor de 
santidade, foi, porque sabia, que as religiosas commun
gavam alli todos os dias. 

GoDEBCAnn1 Vida de &ntos. 

498. Fé viva de S . Luiz, rei de França 

S. Luiz commungou muitas vezes durante a sua ul
tima enfermidade, e sentindo, que começavam :. faltar
lhe as forças, pediu o santo Viatico. Levaram ·lh'o ; e 
apesar de se achar tão debil, que mal podia lev1\ntar a 
cabeça, vendo o Santíssimo Sacramento, ergueu- ~e só, e 
ajoelhou para o receber . Crêdes firmemente, lhe disse o 
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confessor, que aqui existe o verdadeiro cm•po de nosso 
Senhor Jesus Christo ~-Sim, respondeu o rei, e não o 
c1·eria melhm·, ainda quando o visse como os Apostolos no 
dia da ascensão . Pediu em seguida a Extrema-Unção; res
pondeu a todas as orações da Igreja; e morreu no dia 
seguinte ás tres horas da tarde, pronunciando estas dôces 
palavras de David: Senhor, ent1·m·ei em vossa casa, vos 
ado?·a1·ei no vosso santo templo, e glo1·ijica1'ei o vosso 
nome. 

Vida de S. Luiz. 

499. Quanto p6de o vivo desejo de commungar 

A beata Imelda Lambertini, natUi·al de Bolonha, que 
vivia nos princípios do seculo xrv, foi educada do modo 
mais christão; e assim sentiu muito cedo vivos desejos 
de ser religiosa, e segundo a disciplina, que se observava 
então, fui adll)ittida na idade de onze annos a tomar o 
habito religioso em um convento, que possuíam as Do
minicas, não longe de Boionha, em um valle conhecido 
com o nome de Valle de S . Ped1·o. Esta menina, ver
dadeiramente angelica, conformava-se pontualmente com 
a regm austera, que observavam na casa, mas fazia-se 
notar sobretudo por sua ardente devoção para com a 
sagrada Eucharistia. Não se póde imaginar os anciosos 
desejos, que tinha de recebei-a; porém ou fosse por cau
sa das regras do convento, ou por secretas disposições 
da divina Pl"ovidencia, não haviam ainda julgado con
veniente conceder-lhe este favor. Mas a beata Imelda. 
obteve de Deus o que os homens lhe negavam. Tinha já 
a idade de treze annos, quando a treze de maio de 1333, 
prostrada na igreja ao pé do 11.ltar e mais do que nunca 
consumida de ardentes desejos de receber o adoravel 
Sacramento, se viu baixar do céo uma hostia resplan
decente, que parava sobre a cabeça de Imelda ; acudiu 
um sacerdote, e tendo recolhido a sagrada hostia, segun
do o rito costumado, deu a communhão á joven esposa 
de Jesus Christo, que estava transportada de alegria. 
~tTodos os seus desejos ficaram satisfeitos (diz o author 

http://www.obrascatolicas.com



412 

de sua vida) ; j á possuía Jesus no seu seio. E assim 
Imelda cerrou os olhos meio apagados, inclinou a cabeça , 
e succumbindo a este excesso de amor, voou com o seu 
Deus para as delicias do céo. Possuídas d'uma santa ad
miração, as religiosas acodem e prodigalisam toda a sor
te de remedios para a restitui r á vida .. , ; maa debalde; 
Imelda não era já d'este mundo; estava já no céo em 
companhia de seu divino Esposo.» 

J.Vfez do precioso sangue, dia 11. 

500. Como commungava um santo 
I 

Era ao pé dos altares, que Affonso Rodrigues, coad
jutor temporario da Companhia de Jesus (bea1.ificado a 
doze de j unho de 1825 pelo summo pontífice Leão xu), 
manifestava o fogo divino, em que sua alma est:.va abra
zada. J esus occulto na sagrada Eucharistia era o obje
cto de seus mais ter nos affectos. Assim que as occupa
ções lhe deixavam um instante livre, ia pl'ostrar-se 
diante do Sacramento do altar ; alli a sua alma derre
tia-se em affectos da mais terna devoção; do tu arroios 
de lagrimas manavam com frequencía de seus olhos, e 
parecia consumir-se d'amor corno urna alarnpada arden
te, diante do sagrado tabernaculo, que encerr Lva todo 
o seu thesouro. Affonso teria querido alimentar· se todos 
os dias com o pão da vida; mas não lhe perrn i ttindo o 
confessor comrnungar tantas vezes, suppria, chamando 
Deus para o seu coração com o ardor de seus desejos; 
nunca assistia á missa sem receber n'ella a com munb.ão 
espiritual com todo o fervor, de que era cap: .z ; roas 
quando tinha que receber sacmrnentalmente 11. J esus 
Christo, fazia todo o possível para preparar ao seu divi
no Hospede uma habitação, que lho fosse agradavt 1; vinte 
e quat ro horas a ntes, ia já formando actos contínuos de 
virtudes ; e por maior que fosse a pureza de s ta alma 
innocente, járuais se atrevia a apresentar-se á Jagrada 
mesa sem se haver purificado das menores manchas por 
meio ela confissão. Vendo-o ir para o tribunal c a peni
tencia com a compuncção pintada no rosto, ter-se-hia 
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julgado, que era, não um santo que ia accusar-se de le
ves imperfeições, mas um grande peccador carregado 
d'um enorme peso de crimes . Emfim, aproximando-se 
o momento desejado, o humilde Affonso, persuadido de 
que era indigno da graça, que ia receber, rogava a Ma
ria Santíssima e a todos os bemaventurados, que sup
prissem as disposições, que lhe faltavam, afim de poder 
receber com fructo este ineffavel Sacramento. No mo
mento da communhão, o seu rosto brilhava com um fogo 
sobrenatural, declarando as testem unhas, que depozeram 
no processo de sua beatificação, que havia então no seu 
semblante uma mudança tão extraordinaria, que fi cava 
de todo desconhecido, depois de ter recebido o seu Deus. 
Retirando -se para um lugar ermo, entregava-se ás effu
sões do amor, e aos mais vivos transportes d'alegria e de 
reconhecimento. De ordinario considerava o seu coração 
como uma vasta sala, em que havia erig ido dous thronos ; 
n 'um via Jesus, e no outro Maria, pois não podia sepa
rar este duplo e dôce objecto de seus amores. Prostran
do·se em espírito a seus pés, rezava tres vezes o Glm·ia 
Pat1·i, depois o Te-Demn, e no chegar a estas palavras 
acheios estão os céos e a terra de tua magestadev, con
vidava todas as creaturas a juntar-se a elle para cantar 
os louvores do Senhor, e dar-lhe mil acções de graças ; 
n'aquelle feliz momento, estava sempre inundado d'uma 
torrente de luzes e cheio d'ineffaveis delicias; e, segun
do elle escreveu, era impossível ao homem achar pala
vras e até idéas para exprimir o contentamento, que ex
perimentava a sua alma no meio d'uma multidão d'es
piritos celestes, que adoravam o seu D eus presente no 
seu coração. 

Vida do beato AffoiUio Rodriguu. 

501. Viva fé de S. Thomaz d'Aquino 

Conhecendo S. T homaz d'Aquino, que se avisinhava 
o fim de sua vida, pediu com instancia1 que lhe admi
nistrassem os ultimas sacramentos. Para recebet· o sagra
do Viatico quiz, que o estendessem sobre cinza, e n 'este 

• 
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leito de humildade proferiu do intimo de seu coração 
este acto de fé: «Creio firmemente que J esus Christo, 
Deus e homem verdadeiro, se acha n'este augusto sacra
mento. Adoro-vos, Deus e salvador meu. Recebo-vos a 
vós, que sois o preço de minha redempção, e o Viatico 
de minha peregrinação.» Expirou, pouco tempo depois. 

Vida de S. Thom~ d'Aquino. 

Primeira Communhão 

502. Fe1·vm· do joven Albini 

Não tinha ainda o joven Albini chegado á i lade re
querida para receber a primeira comrnunhão; mas sus
pirava de continuo pelo ditoso dia em que pode:.·ia rece
bei-a e nada omittia para se .preparar para uma acção 
tão santa. Tinha tão vivo horror ao peccado, que evita
va toda a apparencia de mal, dizendo com frequencia, 
que não permittiria, que o dernonio entrasse na sua alma 
antes que J esus Christo. Instruía-se com urna constante 
applicação sobre tudo o que concerne ao adora vel Sa
cramento de nossos altares. Não se contentava ·~om de
corar as palavras do Catecismo; procurava perceber o 
sentido. A innocencia de sua vida, o extremo desejo, 
que mostrava de receber a cornmunhão, e o ferYor com 
que para ella se preparava, decidiram o que estava en
carregado da direcção de sua consciencia a adm ttil-o á 
sagrada mesa antes do tempo, em que costumava adrnit
tir os outros meninos. Não podia dar-lhe noticia mais 
agradavel. Agradeceu ao seu director com os mais vi
vos transportes d'alegria, e desde aquelle morne11to não 
pensou senão em purificar mais e mais o seu conção, e 
em preparar n'elle urna habitação menos indigna de Je
sus Christo. Por isso quiz fazer novos exercício • antés 
de commungar, durante os qua.es se confessou d·•s pec
cados de toda a sua vida. Vendo a torrente de lap·irnas, 
que derramava e a viva dôr, de que esstava penJtrado, 
dir-se-hia, que não havia na terra maior peccador do 
que elle. Comtudo nunca manchára o precioso vest ido da 
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innocencia com peccado algum mortal; mas a luz divi
na, que o esclarecia, fazia-o olhar a menor falta como 
um hort'ivel monstro, e não podia consolar-se de haver 
offendido um Deus, que queria tornar-se seu alimento. 
-Com estes sentimentos passou o t empo de seus exer
cícios. Chegou afinal o ditoso momento, por que suspi
rava; é absolutamente impossível exprimir os vivos sen
timentos de piedade, de que a sua alma esteve anima
da, ao receber o seu Deus. Tudo eram suspiros, lagrí
mas, transportes d'amor e de reconhecimento. Sim, met~ 
Deus, exclamava elle, já que tivestes a bondade de dwr
vos a mim, que1·o da1·-1ne intei1·amente a v6s; já que vos 
unistes tão estreitamente commigo, nada d'aqui em diante 
se1·á capaz de sepm·w·-me de v6s. Se1·ia a c1·eatum mais 
ingrata, se usasse de algttma ·reserva pm·a com um Deus, 
que me amou sem medida. - Não foi este um d'aquelles 
favores passagei!'os, que se desvanecem com a. occasião, 
que os produziu. Albini nunca esqueceu este ditoso dia, 
nem as obrigações que contrahim para com Deus. A 
communhào foi para elle um alimento salutar, que o fez 
crescer sensivelmente em virtude o piedade. Longe de 
saciar a sua fome, este alimento celestial serviu, ao con
trario, para augmental-a; de sorte que desde então já
mais deixou de commungar de quinze em quinze dias, 
sabendo perfeitamente, que a divina Eucharistia é tão 
necessaria á alma, como o alimento material o é ao nos
so corpo; sendo im possi vel conservar a i nnocencia e a 
piedade sem o uso frequente d'este adoravel Sac1·amento. 

Os estudantes virtuosos. 

503. P1·imei1·a comnmnhão do duque de Bo1·gonha 

Convencido Fénélon de que a razão e a instrucção 
do duque de Borgonha estavam bastante adiantadas para 
poder aproximar-se dos sacramentos com a fé e a pie
dade, que a Igreja exige, ordenou-lhe, que recebease a 
primeira communhão. Eis-aqui as palavras, que o pie
doso bispo lhe disse n' esta circumstancia: «Senhor du
que, chegou o ditoso dia, que tanto tem desejarlo, e que 
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provavelmente decidirá de todos os mais dbs de sua 
vida, e talvez de sua mesma morte. Eis-aqui' o Salva
dor do mundo, que vem a vossa alteza debaixo das ap· 
parencias de pão, afim de alimentar a sua alma , como o 
pão alimenta todos os dias o nosso corpo; não lhe pare
cerá mais que uma partícula de pão ordinario, mas n'elle 
está occulta a virtude de Deus, e a fé de vossa alteza 
saberá achai-a. Diga-lhe, como lhe dizia Isaías : Vere tu 
es Deus absconditus. É um Deus occulto por nosso amor; 
esconde-nos a sua gloria, para que os nossos olhos não fi
quem deslumbrados, e possamos aprox imar-nos <l'elle mais 
familiarmente. Alli achará vossa alteza o maná occulto 
com os diveroos gostos de todas as virtudes < elestiaes; 
comerá um pão superior a toda a substancia e em que 
vossa alteza será mudado pam ser membro vivo elo Se
nhor. F açam-lhe a fé e o amor gostar o dom do Deus : 
Gustate et videte quoaiam suavis est D ominus. - Esta 
ceremonia foi objecto da admiração de t oda a côrte; o 
duque de Borgonha conservou d'ella a impres~ão d'uma 
sincera e profunda piedade. As memorias d 'aqnelle tem
po referem, que elle commungava todos os qdnze dias 
com um recolhimento d'alma e com uma devoção, que 
edificava todos os que o viam. 

His!. de Fénélon, pelo U oNDE DE BE, WSET. 

504. P1·imeim communhão d'uma p1·ince1.a 

No dia 8 d'abril de 1790 re.::ebeu a primeir:. comruu
nhão uma piedosa e illustre princeza, herdeira do reino 
de França. Pela manhã d'aquelle solemne dia tendo a 
rainha conduzido á camara do rei a joven prin Jeza, dis
se-lhe: «Minha filha, lança-te aos pés de teu pai, e pe
de-lhe a benção. » A menina ajoelhou, o pai ab.mçoou-a , 
e dirigiu-lhe estas palavras, que ninguem péde ouvir 
sem se enternecer : «Do fundo da min ha alma te dou a 
minha benção, pedindo ao céo que te conceda a graça 
de apreciar bem a acção, que vaes praticar. C teu co
ração é innocente e puro aos olhos de Deus; as -nas sup
plicas devem ser -lhe agrada veia; offerece-lh'a,s pois por 
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tua mãi e por mim. Pede-lhe, que me dê as graças na
cessarias para fazer a felicidade dos subditos, que me 
concedeu, e que devo considerar como meus fi lhos. Pe
de-lhe que se digne conset·var n'este reino a pureza da 
santa fé, e lembra-te, minha filha, que a religião é a 
unica fonte de toda a felicidade, e o nosso amparo nas 
adversidades da vida. Não creias que estás ao abrigo 
d'ellas ; és muito nova ainda, e com tudo tens visto já 
teu pai affiicto mais d'uma vez. Não sabes, minha fi lha, 
ao que a Providencia te destina, se permanecerás n'este 
reino, ou se irás habitar em outro. Onde quer que a 
mão de Deus te colloque, recorda-te, que deves edificar 
com os teus exemplos, e fazer bem todas as vezes, 
que se te offerecer a occasião. Mas sobretudo allivia os 
desgraçados sempre que te seja possivel. Deus não quiz, 
que nascesses na jerarchia., em que nos achamos, senão 
para fazer a felicidade d'elles, e consolai-os nas suas pe
nas. Aproxima-te do altar, onde te espera o Deus das 
misericordias, e roga-lhe, que não permitta, que esque
ças já.mais os ternos conselhos de teu pai.» 

Nova explic. do Catecismo. 

505. R ec01·dação da p1-imeim communhão 

Lê-se na vida do Papa Pio VII que, tendo o general 
Radet recebido do imperador Napoleão a ordem de pren
der o pontifica e fazel-o sahir de Roma, o general, de
pois de haver tomado as suas disposições e arrombado 
as portas do palacio, ficou turbado ao entrat· no aposento 
do santo padre, vendo-o revestido com os seus ornamen
tos pontificaes, rodeado d'alguns cardeaes, sem armas e 
resignados. O temor e o respeito succederam ao furor; 
e assim communicou tremendo a ordem, que r ecebera, á 
qual o Papa se submetteu sem resistencia. Passados al
guns annos, perguntando -se ao general Radet, que pen
samentos lhe haviam occorrido, vendo o Papa, elle disse: 
«Occorreu-me a recordação da minha primeira commu
nhão, que me causou a mais viva impressão, e ao mes
mo tempo horrorisei-me da commissão odiosa, de que 

CATECISMO. 27 
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estava encarregado.»-Não é a elle só, que euta augusta 
ceremoni& deixa profundas r ecordações, quando se faz 
com as devidas disposições, e sobretudo com toda a pu
reza de coração, que requer tão bella e memoravel 
acção. 

Vida de Pio vu, por AnTAUt>. 

CAPITULO VII 

DA COMl\fUNHÃO INDIGNA 

P. Commettem um grande peccado os· quo commun
gam indignamente? 

R. Os que commungam em peccado mortll commet
tem um honivel sacrilegio, e em lugar de receber a 
graça, que J esus Christo annexou á r ecepção do seu sa
cratíssimo corpo, recebem o seu juizo e a sua condemna
ção. 

506. O traídO?· J udas 

O mais triste exemplo da primeira commu nhito indi
gna, que apresentam os Livt·os Santos, é a de J udas, 
que r ecebeu J esus Christo com a alma mancha la de ava
reza e agi tada com o projecto da mais horrível traição. 
Assim que Judas commungou, Satanaz entrou no seu co
ração; o infame disci pulo vende o seu bom MeE tre, e o en
trega a seus inimigos aem que o dôce nome de Lmigo, que 
J esus Christo lhe d:i, abrande o seu coração. ~ qual foi 
o fim d'este monstro, objecto d'uma justa e eter na execra
ção? Cahiu na mais espantosa desesperação, e sendo elle 
mesmo seu algoz, enforcou-se. A sua a lma horr•mda cahiu 
no infe1·no, onde está ardendo ha quasi dezeno-,re seculos. 
Ah! tantos centenares de annos amo:.~ toados un~ sobre ou
tros não são senão um ponto da eternidade, que elle tem 
que passar n'aquelle lugar de tormentos. - Qne terrível 
exemplo I Pesemos todas as suas circumstanoias ; vejamos 
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a cegueira d'este apostolo sacrílego, o seu endurecimento, 
a sua desesperação, e concluamos, que é um crime muito 
deteatavel commungar indignamente, pois traz após si 
tão funestas consequoncias e espantosos castigos. 

507. Hon·ivel castigo d'urna má communhão 

Tendo uma mulher, n'um momento de perseguição, 
comido alimentos offerocidos aos ídolos, para salvar a sua 
vida, ousou apresentar-se á sagrada mesa. Como não a 
conheceram, deram-lhe a communhão; mas immediata
mente se fez aent,ir a vingança divina, pois morreu no 
meio de horríveis convulsões junto á mesma mesa eu
charistica. 

508. Um rei de Lorrena castigado por te?· commtL'ngado 
indignamente 

Lothario, rei de Lorrena, desgostoso de sua esposa 
T hietberga, enamorou-se d'uma joven mulher chamada 
W aldrada. Tendo-se levado isto ao conhecimento do Papa 
Nicolau, Lothal'io foi excommungado e condemnado a 
separar-se de Waldrada. No entretanto morreu o pontí
fice e succedeu-lhe Adriano. Julgando o rei, que tiraria 
melhor partido do novo Papa, fez-lhe mil protestos en
ganadores, e pediu·lhe a permissão d'ir a Roma para 
receber a absolvição das censuras, em que tinha incorri
do e commungar da propria mão do pontifica. O Papa 
Adriano, tomando as precauções, que a prudencia exigia, 
annuiu a tudo ; mas chegado o momento da communhão, 
pegando na sagrada Eucharistia, e voltando·se para o 
r ei, lhe disse em voz alta e terrivel: P1·incipe, se não és 
culpado de adulterio desde que f oste adue1·tido pelo Papa 
Nicolau, e se tomaste a .fi.1·me 1·esoluçêio de nunca ter com
mercio cr iminoso com TValdrada, aproxima-te com con
fiança, e 1·ecebe o Sac1·amento da v ida eterna; mas se o 
teu an·ependimento não é since1·o, não tenhas a temerida
de de ?'ecebe1· o corpo e o sangue de nosso Senh01· J esus 
Ch1·isto, p o1·que, p1·ojanando-o, ?'eceberias a tua p1'0p?'ia 

* 
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condemnaçllo. Lothario sem duvida tremeu ouvi:ado estas 
palavras; mas o crime estava resolvido; consummou-o, 
juntando o perjurio ao sacrilegio, e em vez de recuar, 
precipitou-se no abysmo, que via aberto a seus pés. O 
Papa, dirigindo-se logo aos fidalgos, que com mungavam 
com o rei, disse a cada um d'elles: Se não cont,·ibuiste 
nem consentiste no adulterio de teu amo com liVuldrada, 
e não communicaste com as pessoas excommumgadas pela 
santa .Yé, seja-te o cm·po do Senhor um penho1· de sal oação 
eterna. O horror do sacrilegio fez, que se retira&sem al
guns, mas a maior parte d'elles coromungaram, seguin
do o exemplo do rei.- O castigo seguiu o crime de per
to; pois apenas chegaram a Lucca, Lothario e os nobres, 
que o acompanhavam, foram atacados d'uma febre ma
ligna, que produziu os effeitos mais estranhos e espan
tosos. Cabiam-lhes os cabellos, as unhas, e a mesma 
pelle, em quanto que os devorava um fogo interior. 
Quasi todos moneram á vista do rei; mas elle não dei
xou de icontinuar o seu caminho, pensando unicamente 
no objecto de sua cega paixão, ao qual desejav:'. anciosa
mente juntar-se. Fez-se levar até Pbcencia, onde, tendo 
perdido o conhecimento e o uso da palavra, morreu sem 
dar signal algum de arrependimento. Notou-Sil1 que to
dos os do seu sequito, que haviam profanado o corpo do 
Senhor, pereceram do mesmo motlo, escapando s6mente 
da mot·te aquelles, que se tinham retirado d:. sagrada 
mesa; de maneira que não poderam deixar de r econhe
cer a vingança do céo. Succedou isto no annc de 866. 

Historia da Ig1·eja, por BnauASTEL. 

509. 17-reue?·encia pm·a com o Santissimo cast· gada com 
a '11101'te 

N'este mesmo seculo xrx, um ímpio, deplis de ter 
escarnecido uma pessoa, que queria ir á procissão do 
Corpo de Deus, foi elle mesmo vêl·a, quando passava, 
mas não tirou o chapéo da cabeça, apesar das repetidas 
ordens, que lhe intimaram, insultando assim o Santíssi
mo Sacrameuto do modo mais insolente e obstinado. Po-
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rém ao passar o Santíssimo Sacramento diante d'elle, a 
Ju3tiça divina feriu-o , e cahiu subitnmente morto, com 
grande terror da turba, que olhou esta morte repentina 
como um ,justo castigo de sua impiedade. Produziu tal 
sensação este successo, que o cadaver ficou exposto de
fronte da casa da camara por espaço de trinta e seis ho
ras: existem ainda muitas testemunhas, que r eferem o 
facto como acabamos de referil-o. 

CAPITULO VIII 

DO SANTO SACRIFICIO DA àUSSA 

P . Instituiu Jesus Christo o sacramento da Eucharis
tia para algum outro fim? 

R. Sim i nosso Senhor J esus Christo instituiu a sa
grada Eucharistia não só para ser o alimento de nossas 
almas, mas tam bem para se offerecer em sacrificio por 
nós a seu Eterno Pai, pelo ministerio dos sacerdotes, 
como em outro tem po se offereceu na cruz i e é o que 
chamamos o santo sacrificio da missa. 

A missa é pois um sacrificio, no qual nosso Senhor 
Jesus Christo, occulto debaixo das apparencias do pão e 
de vinho, se offerece a seu Eterno Pai por nós no altar 
pelas mãos do sacerdote. 

51 O. Victoria obtida pelo santo sacrificio da missa 

Em quanto os dinamarquezes assolavam a Inglaterra, 
sobreveio o rei Etelredo com seu irmão Alfredo para os 
expulsar i m!l.s n ão tendo podido reunir-se até acabar o 
dia, viram-se obrigados a differir o combate para o dia 
seguinte. Ao despontar da aUl·ora, estava Alfredo já pre
parado, e vendo, que o rei seu irmão não sahia de sua 
tenda, enviou-lhe aviso sobre aviso, dizendo-lhe, que os 
dinamarquezes os atacavam já. Etelredo assistia então 
á missa, e mandou dizer a seu irmão, que não sahiria, 

http://www.obrascatolicas.com



422 

sem que ella. estivesse concluída. N!to obsta.ntd isso Al
fredo investiu com os inimigos, que tendo a vantagem do 
lugar, apertaram os inglezes, e j á os obrigavam a re
cuar, quando Etelredo apparece, e fazendo o signal da 
cruz, reanima de tal sorte as tropas, que ganhou a ba
talha, ficando n'ella mortos os principaes chefes dos ini
migos. Esta victoria foi olhada como a recompensa de 
sua piedade, e sobretudo da a.ttenção, com que assistia 
ao santo sacrificio da missa. 

Nova e::cplic. do Cat. '.Cismo. 

511. Um innocente liom-se da mm·te ouvindo missa 

Santa Isabel, rainha de Portugal, tinha t m pagem 
mui to virtuoso, de que se servia para distril: uir as es
molas secretas. Outro pagem, invejoso do favo·, que go
zava o primeiro por causa de sua virtude, resolveu per
del-o, e para o conseguir, persuadiu ao rei, que elle ti
nha um commercio criminoso com a rainha. O rei deu 
credito á calumnia, e formou o projecto de ti rar a vida 
ao pretendido culpado. Indo passear, disse ao dono d'um 
fomo de cal, quo no dia seguinte lhe enviaria um pagem 
a perguntar-lhe, se executou as suas 01·dens, e que este 
seria o signal para o reconhecer. o:Agarre-o, e lance-o 
no forno. Mereceu a morte, por te1· .iustament~ incorrido 
na minha indignação.» No dia seguinte pois, foi o pa
gem enviado ao forno de cal. Mas passando diE.nte d'uma 
igreja, entra n'ella para ouvir missa. Entre auto o rei 
impaciente por saber o que se havia passado mandou o 
delator informar-se, se tinham cumprido as st as ordens. 
O dono do forno, tomando-o pelo pagem, dt que o rei 
lhe fallára, agarrou-o e lançou-o no forno, qu) o consu
miu n'um instante. O pagem da rainha, de JOÍs de ter 
satisfeito a sua devoção, continuou o seu can: inho; che
gou ao fvrno, e perguntou, se fôra executaCia a ordem 
do rei, e tendo-se-lhe respondido affirmativamente, vol
tou ao palacio a dar conta da sua commissão. O rei fi
cou extremamente admirado, vendo-o de volta contra a 
sua esperança; mas depois que se informou ()as particu-
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laridades do successo, adorou os juizos de Deus, fez jus
tiça á innocencia do pagem, e respeitou sempre mais a. 
innocencia e a santidade da rainha. 

Ghl'onicas de S. Francisco, liv. vm, cap. 28. 

512. Modo excellente de ouvi1· missa 

Uma j oven penitente queixava-se ao seu confessor de 
que ouvia mal a missa : «Que faz? lhe pergunta elle 
então; em que se occupa '(- Não faço durante a mis
sa senão chorar os meus peccados, respondeu ella.
Continue pois, tornou o confessor, continue, que assim 
ouve muito bem a missa.» 

LAsAussE, Explic. do Gateci8mo. 

513. Bellos p ensamentos d'um sacerdote 

Um digno sacerdote, sempre que subia ao altar, avi
vava a sua fé, pensando no que era, no que devia fazer 
e no que havia de ser: «Sou ministro da Igreja, minis
tro de J esus Christo, deveria sacrificar-me com elle. Vou 
offerecer um Homem-Deus a um Deus? . .. » Durante a 
celebração dos augustos mysterios, todas as vezes que 
beijava o altar, fazia-o penetrado do mais profundo res
peito e do mais terno amor, como se désse um osculo em 
Jesus Christo, com quem ia incorporar-se dentro em pou
co, recebendo a sagrada hostia. Depois da missa julgava
se um vaso vivo, que encerrava J esus Christo, e nito es
quecia no resto do dia o que disse um' grande servo de 
Deus : «0 que tem a felicidade d'estar no altar por es
paço d'uma. hora, offerecendo Jesus Christo a Deus, deve 
em reconhecimento sacrificar-se depois vinte e tres ho
ras pela gloria divina e salvação das almas. 

Ibid. 
514. Piedade d'um j oven estudante 

Guilherme Rufin, joven estudante, cuja vida deveria 
servir de modêlo á mocidade cbristã, achava o maior 
prazer em ouvir muitas missas. Fazia-o com uma piedade 
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tão edificante e um fervor tão angelica, que nto se podia 
vêr sem se sentir movido á devoção. Propunha-se nada 
menos que dar com frequencia uma honra infinita a 
Deus, offerecendo-lhe a cada missa o corpo e o sangue 
de seu divino Filho, e póde-se dizer que, por este santo 
sacrificio obteve de Deus tantas graças, que chegou em 
breve a um alto grau de perfeição. 

CAnBoN, Vida de G. Rz,fin. 

515. Quantas boas obras se podem faze,- nc; missa 

Um bom pai de família, apesar de suas numerosas 
occu pações, olhava como um dever seu assisti r cada dia 
a missa. E considerando os fins, para que Deus instituiu 
este santo sacrificio, dividia a missa em qua1 ro partes : 
1.0 desde o principio até ao prefacio applicava-se a ado
rar ao Senhor por rueio de Jesus Christo; 2.0 desde o 
prefacio até á consagração dava graças a Deu3; 3.0 des
de a consagração até á communhão do sacerdote pedia 
a Deus, pelos meritos de Jesus Christo, perd~ o dos pec
cados, que tinha commettido; 4.0 desde a com1ounhão do 
sacerdote até ao fim da missa pedia para elle e para os 

· fieis vivos e defuntos as gt·aças e os bens necessarios 
para alcançar o cP.o.- Assistindo assim ao Solnto sacri
ficio da missa, é impossível não tirar d'ella grandes 
fructos. 

Explicação do Catecismo d· Mam. 

516. Na missa oj)e1·ecemos J esus Ch1·isto a Deus 

Achando-se o grande Albuquerque, conquistador das 
lndias orientaes, em uma furiosa tormenta, que poz o 
o seu navio em perigo imminente de naufrag.\r; vendo
se quasi a perecer, tomou nos braços um m< nino, que 
uma mãi acabava de dar á luz ; baptisa-o, e levantando-o 
ao céo, exclama: «Senhor, se estaes irritado <•ontra nós, 
pobres peccadores, compadecei-vos ao menos d'este tenro 
e innocente menino, e em vista de sua. innocenc ia, dignai
vos aplacar a vossa colara e tende misericordia de nós.» 
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No mesmo instante cessou a tormenta, e voltou a bonan
ça, com grande consolação de todos os que estavam no 
navio, e que não esperavam senão a morte. -Ah! Se 
em todos os pe1·igos, em que nos achamos, e sempre-que 
assistimos á missa, offerecessemos J esus Christo ao Pai 
celestial, que não obteríamos do céo, oppondo este Cor
deiro sem mancha aos golpes da justiça divina ! 

Hu t. das Indias. 

517. Meio pam nos ?·econcilia?·mos com o nosso inimigo 

Um bispo ele Chypre, chamado Leoncio, que vivia no 
mesmo seculo, que S. João Esmolar, cuja vida escreveu, 
refere um excellente meio, de que se serviu este santo 
padre de Alexandria para obrigar um dos principaes fi. 
dalgos d'aquella cidade a reconciliar-se com o seu ini
migo. Havia-o exhortado muitas vezes a fazer as pazes 
com elle, mas vendo-o sempre inflexível, rogou-lhe, que 
fosse vêl-o, sob pretexto d'um negocio publico, e con
duziu-o á sua capella, onde celebrou o santo sacrificio, 
não deixando entrar n'ella senão uma pessoa para o aju
dar á missa. Depois da consagração, tendo começado a 
oração do P ad1·e Nosso, que os tres juntos pronunciavam, 
segundo o costume d'aquelle tempo, o santo patriarcha. 
e o acolytho calaram-se ao chegar a estas palavras: a Per
doai-nos as nossas di vidas, assim como perdoamos aos 
nossos devedores»; de maneira que só o fidalgo as pro
nunciou. O santo, voltando-se então para elle, disse-lhe 
com muita doçura: aOlha bem o que acabas de pedir a 
Deus; medita o que acabas de dizer n'este momento tão 
terrível do santo sacrificio para o mover a que perdoe as 
tuas cnlpas ; dizes-lhe que perdôas aos que te offende
ram. » O fidalgo impressionado com estas palavras, lan
çou-se aos pés uo santo, e disse-lhe : «Padre, aqui me 
tens; estou prompto a fazer tudo o que me ordenares.» 
E sem mais demora foi reconciliar-se com o seu inimigo. 

Vida de S. João Esmoler. 
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CAPITULO IX 

DA P.ENITENCIA 

P. Que é penitencia? 
R. A penitencia é um sacramento instituído por nosso 

Senhor J esus Christo, para perdoar os peccado3 commet
tidos d~pois do baptismo. 

Para. receber dignamente este sacramento, é preciso : 
1.0 examinar a consciencia. 

Exame de consciencia 

518. Quão bom é pensm· nos peccados 

Querendo uma pessoa encetar uma vida regrada, fez 
uns exercícios espirituaes, durante os quaes escreveu a 
sua confissão geral; e um dia, que acabava 1 e meditar 
sobre o inferno, e estava mais penetrada do pensamento 
salutar dos supplicios eternos, olhou para o papel, em 
que havia escri pto a sua. confissão geral. A e ua. dôr au
gmentou, vendo tantas faltas commettidaa em toda a sua 
vida. Tomou o papel, dizendo: «Oh! quanta lenha para 
o fogo eterno! Não haveria algum meio para •) a pagar?» 
Esta reflexão decidiu-a a renunciat• para sempre ás fri
volidades do seculo, e a encetar uma vida retl.l'ada e edi
ficante. 

&ercicios do padre Caetano. 

Contrição 

Para receber dignamente o sacramento da peniten
cia é preciso: 2.0 ter g rande pezar de haver ofJ'endido a 
Deus; o que se chama contrição, isto é, uma detestação 
verdadeira do peccado, e uma dôr de ter offendido a 
Deus, com proposito firme de nunca mais o •Jffender. 
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519. 'Pres estações ou motivos de conm·içlto 

O senhor de la Mothe de Orleans, piedoso bispo de 
Amiens, confessava-se todos os oito dias; e para se con
fessar bem, fazia tres estações: a primeira no inferno, a 
segunda no céo, e a terceira no Calvario. Descia primei
ramente ao inferno com o pensamento, e considerava o 
lugar que tinha merecido: devia estar ardendo n'este 
fogo devorador e eterno, na companhia dos demonios e 
dos reprobos. Dava graças ào Senl10r por não o ter pre
cipitado n'elle; rogava-lho, que usasse com elle de mise
ricordia; e pedia-lhe graças e:fficazes para se corrigir e 
se preservar d'aquclles tormentos. Subia depois á man
são da gloria e felicidade perduravel ; gemia, pensando 
em que, pelo pecca.do, se lhe haviam cerrado as portas 
do céo; supplicava ao Senhor, que lh'as abrisse, e invo
cava os santos. Ia em seguida com o pensamento ao Cal
vario; alli, olhando com attenção e ardente amor pam o 
seu Salvador crucificado, dizia de si para si : «Eis a mi
nha obra; sou eu a causa das dô1·es, que Jesus Christo 
padeceu; com os meus peccados ,iunto com os outros 
peccadores maltl·atei e cobri de chagas o corpo d'este 
Homem-Deus; crucifiquei-o, e dei-lhe aleivosamente a 
morte. Ó J esus, que mal me havíeis feito? Como pude 
eu tratar d'esta sorte o que me tinha amado até ao ex
cesso, e a quem eu devia amar com um amor infinito? 
Quanto desejaria amar-vos infinitamente! Amo-vos, e ar
rependo-me de vos ter off<mdido, porque sois infinitamente 
amavel.»- Que fructo tiraríamos da confissão, que pro
gressos faríamos no caminho da virtude, se seguíssemos 
o methodo d'este santo prelado I 

Vida do senhor de la Mothe. 

520. Conve1'são de Magdalena 

N'esta insigne peccadora do Evangelho acharemos 
um modêlo admiravel d'uma contrição summa, sobre
natural, interior e universal. Sabendo, que Jesus Christo 
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estava convidado para j antar em casa do phs riseu, fiel 
á graça, que obrava interiormente n'ella, vai lá sem 
demora; não se envergonha de mostrar o seu arre
pendimento, visto que se não tinha envergonhado de 
escandalisar com os seus peccados. Entra na sala do con
vite; e não se atrevendo a apparecer diante de Jesus 
Christo, prostra-se humildemente a seus pés por detraz, 
rega-os com as suas lagrimas, limpa-os com os seus ca
bellos, derrama sobre elles um vaso de perfumes precio
sos, fazendo assim servir para expiação de seus peccados 
o que antes havia empregado em offender a Deus. Em
fim foi tal a vehemencia do amor e da dôr, que animava 
:M:agdalena, que mereceu ouvir da bocca de Jems Christo 
estas palavras tão consoladoras : «PerdoadO! te são os 
teus peccados, porque amaste muito.)) 

S. Lucas, .Ja.p. vu. 

521. Qttão mise1·icm·dioso é Deus 

Uma mulher de má vida atravessando um dia certa 
igreja afim de encurtar o caminho, vê tão g t·ande nume
ro de pessoas, que entravam apressadamente, e pareciam 
esperar algt1ma funcção extt-aordinaria, que desejando sa
ber o que se ia passar, se assenta entre as mais, e cres
cendo a multidão, breve se achou tão rodeada. que lhe foi 
imposssivel pensar em retirar-se. Pouco depois, um mis
sionario sóbe ao pulpito, e préga sobre a bondade de Deus 
para com os peccadores, repetindo muitas veí,es estas pa
lavras: Pa1·a todo o peccado ha mise1·icm·dia1 < omtanto que 
se tenha a1'rependimento d'elle. A mulher, que havia es
cutado com grande attenção, fixou o seu pena ~mento par
ticularmente nas palavras, que mais a tinhar t impressio
nado. Concluído o sermão, rompe por meio da turba, e 
chegando-se ao prégador, que descia do pnlpito, dize
lhe: «Padre, é verdade, que para todo o pe·~cado ha mi
sericordia? - Nada mais certo, lhe responde t elle; Deus 
perdôa aos peccadores, comtanto que se arropendam.
Mas ha peccadores de todas as espeaies, tornou a mulher; 
perdôa Deus a todos indistinctamente ?-Sim: disse o pré-
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gador, detestando-se os peccados, Deus perdôa a todos in
distinctamente. -E me perdoará. a mim, respondeu ella, 
que ha quinze annos commetto os mais enormes pecca
dos?- Sem duvida, acrescentou o missionario, lhe per
doará, sa se arrepender d'elles, e deixar de os commet
ter. -Se assim é, continuou ella, rogo-lhe, senhor pa
dre, que tenha a bondade de ou vir a minha confissão, e 
de me designar hora.- Hoje mesmo posso ou vil-a; pre
pare-se i volto breve.» O miHsionario indica-lhe o seu 
confessionario, e volta alguns momentos depois para a 
ouvir. Não concluiu senão quando era já noite a sua con
fissão, que durou muitas horas. Antes de se retirar, dis
se ao seu confessor: «Eu não posso, padre, voltar a casa, 
sobretudo a estas horas, sem me expôr ao perigo do cahir 
de novo no peceado; poderá conceder-me um abrigo por 
esta. noite?» Tendo-lhe o missionario declarado, que diffi
cilmonte poderia fazel-o, a mulher tomou a resolução de 
ficar na igreja até que fosse manhã. No dia seguinte, 
acharam-a sem vida ao pé d'um altar dedicado á. San
tíssima Virgem; estava ajoelhada, com o rosto unido ao 
solo, e o pavimento humedecido com as lagrimas, que 
ella tinha derramado i pois havia chorado tão amarga
mente os seus peccados, que ficou morta de dôr. Cha
maram o missionario que, reconhecendo ser a mesma, 
que no dia anterior tinha confessado á. noite, admirou a 
grandeza da misericordia de Deus. 

Os thesouros da gmça. 

522. Um amo e seu c1·iado 

Voltando da catechese um criado, seu amo pergun
tou-lhe o que havia aprendido, e elle respondeu suspiran
do: «Aprendi, que estou condemnado.-Porque? lhe 
perguntou o amo. - Porque o catecbista disse, que era 
mister sentir mais haver commettido os peccados do que 
a morte do proprio pai, e eu tive mais dôr da morte de 
meu pai do que tenho de meus peccados. » O amo, te
mendo que cUe não houvesse entendido bem, explicou
lhe a doutrina do Concilio Tridentino sobre a contrição, 
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dizendo-lhe: o: Não temas. Não vês, que a dôr <Los pecca
dos é d'uma. especie e natureza muito differen1e da dôr, 
que sentimos, quando temos a desgraça de perder nosso 
pai? A primeira é um odio e uma detestação do mal com
mettido; a segunda 6 um effeito da ter nura natural, que 
existe no coração dos filhos para com seus paes. Dize-me: 
aborreces tu e detes ta!! o peccado? Estás resolvido a an
tes morrer do que commettel-o de novo? Se tens estes 
sentimentos, tens a dôr necessaria e uma contrição ver
dadeira. » Ao ouvir istJ, o bom criado respirou, e agra
deceu a seu amo tel-o instruido e tirado do erro, em que 
se achava, erro que talvez chegasse a arrastai o á deses
peração. 

SALVATOBr, Rejle:~:8u aos pec 'adoru. 

523. Um peccad01· morto de dôr po1· seus ptccados 

Um grande peccador foi confessa1·-se ao veneravel 
Pedro de Corbell, arcebispo de Sans; accuso1 -se since
ramente de todos os crimes, que tinha comme~tido, mas 
dando grandes suspiros e gemidos, derramando muitas 
lagrimas, e perguntando com humildade, se Deus se di
gnaria perdoar-lhe. a:Não o duvides, meu filbo, respon
deu-lhe o prelado; com tanto que tenhas a fir ne resolu
ção de fazer penitencia. -Que! exclama o peccador con
trito e humilhado; Deus, a quem offeodi tão gravem ente, 
contentar-se-ha com isto? A h! ordene-me, padre, quanto 
julgar conveniente; a tudo estou disposto. lVIa ; pó de im
pôr-me uma penitencia tão grande e rigorosa, que iguale 
a graviuade de meus crimes?» O virtuoso pr< lado, der
ramando lagrimas de compaixão e de gozo, : o vêr um 
peccador tão bem disposto, dis~e-lhe: o: A tua penitencia 
não será senão de sete annos. -1\leu padre, exclamou o 
peccador, só sete annos de penitencia por tão g ·andes cri
mes, que eu não poderia expiar no rlecurso da vida mais 
longa!! - Ainda será menor, meu querido fil ho, disse o 
arcebispo; pois não te obrigo senão a jejuar ~rei! dias a 
pão e agua.-A h I meu padre, respondeu o hon tem verda
deiramente contrito, J.esfa.zendo-se em lagrim1s e dando 
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fortes pancadas no peito, rogo-lhe por Deus, que não me 
lance no inferno ; aqui me tem a seus pés; bem sei, que 
imploro urna misericordia que não posso obter facilmen
te, attendendo aos meus enormes attentados. Propor
cione, quanto seja possível, a penitencia á minha iniq.ui
dade; não tenha em conta a minha fraqueza; estou pre
parado para fazer e emprehender tudo afim de obter o 
perdão, ue que sou indigno.» o prelado, inspirado de 
Deus, e não podendo admirar assá.s a obra da graça, or
denou-lhe, que dissesse só uma vez a oração do Padre Nos
so, declarando-lhe, que tinha fundados motivos para crêr, 
que todos os seus peccados lhe haviam sido perdoados. 
Ouvindo isto, o homem, cujo coração estava partido de 
dôr, deu um grande grito, que denotava a sua admira
ção e o seu reconhecimento para com Deus tão rico em 
misericordia, e cahiu subitamente morto aos pés do arce
bispo, expirando assim de dôr por haver o.ffendido a 
Deu::~, e indo talvez para o céo, sem passar pelas cham
mas do purgatorio. 

Os tltesouros d<l grw;a. 

524. A contrição ha-de ser perpetua 

Querer entregar-se a Deus só por certo tempo, é nilo 
ter começado ainda a ser seu.-0 virtuoso Delfim, pai 
de Luiz xvr, dizia a um de seus officiaes, a qnem amava : 
«Crê, que não se tmta de servir a Deus, como se serve 
aos príncipes, a quarta parte da vida.» 

MJJnAUL'l'1 Ensino da religillo. 

525. Santa Mm·ia Egypciaca 

Reinando Theodosio o Moço, vivia um santo religioso 
por nome Z:>zimo. Depois de ter servido a Deus por es
paço de cincoenta annos em um mosteiro, veio-lhe ao 
pensamento, que havia adquirido a perfeiç!.to de seu es
tado. Porém tirou-o do er.t•o uma revelação divina, que 
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o mandou ir a outro mosteiro, situado nas ma1 gens do 
Jordito. Foi lá, e achou-o habitado mais por ·mjos do 
que por homens. Uma de suas praticas era separar-se no 
principio da quaresma e entranhar-se cada um no deset·
to, para se entregar a toda a especie de austeridades, 
não voltando ao mosteiro até ao domingo de Ramos, para 
celebrar juntos a Paixão e resurreição do Salvador. Ten
do Zuzimo atravessado o Jordíto, como os outros, inter
nou-se no deserto, orando com fervor. Um dia, que era 
o vigesimo de sua jornadn, pelas doze horas da manhã, 
vê uma especie de phantasma, que se poz a fugir diante 
d'elle; correu a traz d'elle, apesar de sua avar çada ida
de, e julgando, que era algum solitario, gritot -lhe, que 
se detivesse, e lhe désse a sua benção. «Ah Zozimo, 
lhe respondeu elle; dá-me o teu manto para n•e cobrir; 
tu és sacerdote, eu sou uma pobre peccadora; a ti co~
pete abençoar-me.» O santo, admirado de qut; ella. sou
besse o seu nome, fez o que lhe pedia, e depJis de ter 
orado algum tempo, supplicou-lhe, em nome de Jesus 
Christo, que dissesse, desde quando vivia no deserto; e 
ella r espondeu assim: «Deveria morrer de vergonha, 
dizendo o que sou ; a só relação de minha vi da te cau
sará tanto horror, que fugirás da minha pres()nça, como 
da d'uma serpente; eu t'a farei com tudo, pedi do-te, que 
me soccorras com as tuas orações, afim de 1 1ue no dia 
de juizo Deus tenha misericordia de mim. 

aSou do Egypto, e na idade de doze annos sahi da 
casa de meus paes, e contra a vontade d'elle J retit·ei-me 
para Alexandria, onde vivi dezesete annos, entregue a 
toda a especie de peccados. Ai! Como posso e 1, sem mor
rer de vergonha, referir-te os meus enorme~ extravios? 
Um dia de verão, >endo um grande numero de pessoas, 
que corriam para o lado do mar, perguntei aonde iam; 
responderam-me, que iam a Jerusalém celebrai a exaltação 
da santl\ Cruz. Embarquei com ellas, e a m nha viagem 
e a minha demora n'aquella cidade não fon m mais que 
um tecido de cr imes. Quando chegou a fest \ da exalta
ção da gloriosa Cruz do Salvador, vendo que toda a gente 
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corria para a igreja, corri tambem; mas nito foi possivel 
entrar n'ella, pois ao chegar ao umbral, senti-me repel
lida por um poder divino, como se um grande numero 
de soldados tivesse ordem de fechar-me a entrada da 
igreja. Então achava-me na praça, que ha diante da por
ta. Succedeu-me isto tres ou quatro vezes. Cançada de 
tantos esforços inutcis, retirei-me para um canto da pra
ça, e puz-me a reflcctir no que é que podia impedir-me 
de vêr a santa cruz, sobre que Deus morreu para me 
salvar, e julguei, que devia attribuir isto ás abomina
ções da minha vida. Esta reflexão commoveu-me, c fez
me derramar muitas lagl'imas. Em quanto a mim mesma 
dava golpes no peito, exhalando profundos suspiros, vi 
em cima de mim uma imagem da Santíssima Virgem, e 
fixando n'ella os meus olhos, disse-lhe: Santíssima Vir
gem, conheço, que os crimes, com que tenho manchado 
a minha vida, me tornam indigna de contemplar a vossa 
imagem, pois sendo Vi1·gem puríssima, deveis ter horror 
a uma alma tão abominavel como a minha. Comtndo dis
seram-me, que Deus, que merecestes trazer no vosso 
seio, se fez homem para chamar os peccadores á peni
tencia; assisti-me pois no abandono, em que me acho. 
Permitti-me entrar na igreja, e adorar o precioso lenho, 
em que vosso Filho derramou o seu sangue por minha 
salvação; prometto-vos, em nome d'esse divino Salvador, 
que nunca mais voltarei ás impurezas passadas, mas sim 
renunciarei a tudo, para ir aonde vos dignardes condu
zir-me. Sêde, Virgem Santíssima, a minha cauçlio e o 
meu guia.-Terminada esta oração, senti uma grande 
consolação, e apresentando-me á porta da igrej a, entt·ei 
n'ella sem difficuldade, e penetrei ató ao côro. Alli tive 
a felicidade de adorar a santa cruz, c commovida da mi
sericordia de Deus, prostrei-me, derramando muitas la
grimas. Depois de haver beijado o pavimento, ajoelhei 
diante da imagem da Virgem, a quem tinha tomado por 
fiadora de minha promessa, e disse-lhe: :Mãi misericor
diosissima, vejo claramente os effeitos de vossa incompa
r avel bondade e clemencia. Enviai-me aonde vos aprou
ver ; sê de meu guia no caminho da salvação e da peni-

cuEcts:ao. 28 
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tencia.- N'esse momento ouvi uma voz, que me dizia 
de bastante longe: Se passm·es o J ordão, acharás des
canço. A estas palavras, parti a toda a pressa, e encon
trei um desconhecido, que me entregou tres moedas de 
prata, dizendo-me: Recebe isto; com este dinheiro com
prei tres pães, e perguntando ao padeiro o caminho, que 
conduzia ao J ordão, fui correndo e chorando. Chegada á. 
igreja de S. J oão Baptista, que está proxima ao rio, tive 
a dita de receber o corpo de meu Salvador; em seguida 
passei o J orclào, e pedindo de novo á Virgem, que fosse 
sempre meu guia, entrei n'est~ solidão, evitando o en
contro dos homens, e esperando a vinda d'aqnelle Deus, 
que salva os grandes e os pequenos, quando se conver
tem a elle.» 

Depois de ouvir esta relação, o santo religioso per
guntou-lhe, quanto tempo havia, que habilava aquelle 
deserto, de que se mantinha n'elle, e se tinha experi
mentado alguma tentação em tão grande mudança. Res
pondeu-lhe : aBa quasi quarenta annos, que vim da ci
dade santa; tinha tres pães para meu alimento, que não 
tardaram a fazer-se tão duros como pedra; e durante al
guns annos comi um pouco cada dia . Além d 'isto o ho
mem não vive só de pão. Em quanto a tentações, ape
nas me atrevo a pensar n 'cllas . Combati du ,·ante deze
sete annos mil desejos violentos e uma furiosJ. inclinação 
para o mal ; mas no meio d'estes assal tos, punha-me a 
chorar o a rasgar o peito, e recordando-me de minha so
lemne promessa e da imagem da Suntissima Virgem, que 
me havia tomado debaixo de sua protccção, supplica.va
lhe, que apartasse de mim aquelles pensamentos, que 
affiigiam a minha alma; então via uma luz resplande
cente, que me rodeava por todos os lados , •1 o meu es
pírito tranquillisava-se. Assim em todos os n cus comba
t es, levantava. sem cessar o meu coração par t a V irgem, 
que tinha respondido por mim, e rogava-lhe. que me as
sistisse n 'este deserto. E sta bemavcnturada Mãi de Deus, 
que é o meu refug io e toda a mi nha força, nunca me 
abandonou, e tem-me servido de mãi em todac~ as cousas, l) 

T'ida elo.~ padres elo deserto. 
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626. Cont·rição de S. Pedro 

Temos em S. Pedro um exemplo notabilíssimo d'uma 
contrição sobrenatural em seu principio . Elle negs. o seu 
bom Mestre até tres vezes, mas para entrar em si e de
testar o seu peccado era-lhe necessario uma graça sobre
natural: um olhar de J esus, que lhe trespassasse o cora
ção; e assim succedeu com e.ffeito. Este divino Mestre 
conduzido pelos algozes, passa pela sala, onde o seu tí
mido discípulo acabava de o negar indignamente. Jesus 
olha com ternura para S. Pedro, c logo o culpado fica 
conver tido. Penetrado d'uma dôr sobrenatural, compre
hende a sua temeridade; retira-se e derrama abundantes 
e amargas lagrimas, que não cessam senão com a sua 
vida. 

S. L ucAs, cap. XXII. 

537. Falsa contrição 

Antiocho, não contente com haver perseguido o povo 
de Deus e profanr.do o seu t emplo, dirigia-se a J erusalém 
para a destruir, quando de repente o Senhor o fer e no 
caminho; descarrega sobre elle a sua mão d'um modo 
tenivel, para lhe mostrar que havia um Rei infinita
mente superior a elle. Exora então ao Senhor, e comtu
do, diz a Sagrada Escriptura, o malvado não devia ob
ter misericordia. E porque? porque não gemia senão por 
motivos humanos sobre o seu deploravel estado. Pois roi
do de bichos e de podridão, lhe cabiam as carnes a pe
daços, castigando-o Deus assim por causa de suas profa
nações sacrílegas e de suas crueldades. Antiocho promet
tia reparar tudo ; mas aquelle, que sonda os corações, 
não via n 'elle senão um ar repend imento de hypocrisia e 
de desesperação. Pedia unicamente ser livre das dôres 
corporaes; por isso D eus de toda a misericordia não quiz 
exercel-a para com elle. 

IJ. M .... ccuAu~>us, cap. 1x. 

* 
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528. S. Sebast ião e o p1·ejeito de Roma 

Lemos na vida de S. Sebastião, que este g1·ande ser
vo de D eus prometteu ao prefeito de Roma, qne o livra
r ia da gôtta, se destruísse todos os ídolos . O prefeito es
pedaçou-os todos, menos um. A gôtta continttou; o en
fermo queixou-se d'isso. O santo declarou-lhe, que era 
preciso quebrar tambem um pequeno ídolo d'ouro, que 
elle tinha escondido, porque havia sido relir,iosamente 
conservado e adorado por seus avoengos. - Ah ! quantos 
peccadores tem tambem o seu pequeno ídolo, isto é, um 
peccado predilecto, que querem conservar a inda, des
truindo todos os mais, e como o prefeito romar·o, não en
tram em graça com Deus, porque falta á suL contrição 
uma qualidade essencial, e é o ser universal. 

V·icla de S . S •bastião. 

529. Um pai e t1·es filhos 

Havia n' uma família tres filhos, cujas J isposições 
eram muito differentes. O primeiro amava f ernamente 
seu pai, e por este só motivo cumpria todos os seus de
veres, sem necessidade do t emor dos casti~ os nem de 
nenhuma outra consideração. O segundo amava sincera
mente seu pai, mas com menos ardor ; necessi tava do te
mor dos castigos para supprir a imperfeição de· seu amor; 
e assim preenchia os seus deveres, em par te porque 
amava seu pai e t emia desgostai-o, e em parte porque 
t emia o castigo, com que o ameaçavam. O tJrceiro era 
um mancebo, duro, indocil, sem affeição alr uma a seu 
pai, não lhe obedecendo senão pelo medo do castigo. O 
primeiro d'estes mancebos representa os peni tentes, que 
tem uma contrição perfeita, o não precisam de outro 
motivo que o amor de Deus para ter horror ao peccado 
e deixar de o rommetter. o segundo representa os peni
tentes, que não tem senão a attrição ou contrição imper
feita, e que para detestar o peccado, devem ser excita
dos pela consideração de sua fealdade e c;os castigos 
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eternos, que merece. O terceiro representa os falsos pe
nitentes, que não tem nem amor de Deus nem odio ao 
peccado, e que não se abatem d'elle senão por causa do 
castigo, que temem na outra vida, de maneira que se não 
houvesse inferno, continuariam peccando e se entregariam 
de boamente a toda a especie de desordens e excessos. 

l m;truc'lio chrisü.i, t . H. 

530. Que louwm tm·nar a peccw· depois ela absoluição! 

Um réo de Iesa-magestade gemia por causa de seus 
crimes em um obscuro ca1·cere; esperava-o o cadafalso, 
pois tinha oftendido pessoalmente o soberano ; com tudo 
foi tão grande a bondade do rei que, usando de clemen
cia, o enviou a um de seus ministros para que o mcves
se ao arrependimento . O ministro emprega todos os meios 
de persuasão ; diz- lhe, que está authorisado a conceder
lhe o perdão. Quem o acred itaria? O insensato rejeita 
muito tempo estes offet·ecimentos. O ministro não des
anima; insta, roga; pot· fim o desgraçado cede, mas mais 
á importunidade do que a uma forte resoluçito ; decidiu-o 
porém com muito custo a aproveitar-se da indulgencia 
do monarcha. Comtudo, obtido o seu consentimento, é 
facil de imaginar, qual seria o contentamento da fami
Ha; mas por uma demcncia incomprehensivcl, o desgra
çado sahe da prisão com um desejo secreto de voltar 
para ella; tem sentimento por lhe faltar a obscuridade, 
as cadêas e a proximidade do supplicio ; ao afastar-se 
d'aquelle lugar de horror, olha para elle com affecto e 
tel'Dura, e r esolve trabalhar por entmr n'elle quanto 
antes. - Não se concebe, nem se julga possi vel seme
lhante loucura; e todavia nada mais commum ; esta lou
cura é a de muitos christãos que, depois de haver entrado 
em graça com Deus pelo zelo de seus ministros, tornam 
a cahit· nos laços do pcccado, e forjam de novo as ca
dêas de fet-ro, de que se tinham livrado pelo sacramen
to da penitencia. Rostituidos á luz do dia, sentem a fal
ta das trevas, a que haviam sido condemnados. Formado 
o projecto insano de tt·ocar de novo pelos t ormentos da 
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eternidade e por um perpetuo rangido de dentes as la~ 
grimas da redempção, aquellas dôces lagrimas, que um 
sincero anependimento faz correr, executam logo este 
funesto projecto. Não é o cumulo da demencia e do de
lirio? 

E nsil10 da religião, t. v. 

Confissão 

Para receber o sacramento da Penitencia é mister: 
3 . 0 declarar t odos os peccados ao confessor. 

531. Quem inventott a confissão 

No mez de março de 1838, achando-se ma grande 
numero de pessoas r eunidas em cas:~ da senhot·a D ..• , 
e recahindo a conversação sobre a confissão, um man
cebo ousou dizer: a Oh ! é uma invenção dos padres. » Ou
vindo esta proposição ímpia, uma j oven respondPu n'estes 
t ermos : «Com que julgaes, que a confi ssão é uma inven
ção dos homens? Poia bem, já que se conhece a or igem e a 
historia de t odas as invenções e de todos os desc obrimen
tos, do jogo dos centos, por exemplo, em que nos occupa
vamos ainda agora , que sem dGvida não ignora1•s, que se 
inventou no reinado de Carlos vn, deve-se saber tam
bem, em que t empo t eve lugar uma invenção t :io impor
tante e humilhante para os homens ; por tanto dizei-m'o .» 
O mancebo fatuo nada pôde r espondet·, e desde então 
teve mais cautela em fallar de mater ias de r eligião. 

F,xplic. do Catec. de 1 [ans . 

532. FiglJII·a da confissão 

A lei de Moysés excluía os leprosos do trate dos mais 
homens, e os bania para lugares inhabi tados: onde se 
juntavam muitos d'elles, e compunham uma eipecie de 
sociedade. Obrigavam-os a traze!· os vestidos c escosidos 
para se mostrar aos sacerdotes e descobrir-l bes a sua en
fermidade. Bella figura do que deve fazer o peccador 
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com o seu peccado, que é a lepra da alma. Quando um 
leproso estava curado, apresentava-se á porta da povoa
ção, e o sacerdote examinava, se a cum era verdaàeira. 
E dado que o fosse, ia ao templo offerecet· um sacrificio 
ao Senhor, e entrava de novo na sociedade dos homens 
sãos, e no uso das co usas santas . - Os sacerdotes da lei 
antiga não curavam a lepra corporal; só declaravam, que 
havia desapparecido; mas os sacerdotes da lei nova saram 
a lepra do peccado, e a fazem desapparecer em virtude 
do poder, que Jesus Christo lhes confer iu. 

533. Vil'tt,de da confissão 

Um homem que, durante muitos annos, havia vivido 
na desordem, foi a um mosteiro afim de abraçar a v itla 
r eligiosa. O superior, para o provar, disse-lhe : «Quero, 
que faças uma confissão publica de todos os teus pecca
dos. » Como o homem tinha um verdadeiro anependi
mento de suas culpas, respondeu, que estava disposto a 
fazer quan.to lhe ordenassem; confessou pois os seus pec
cados na presença de todos os religiosos do mos teiro. 
Mas em quanto se humilhava assim diante de Deus e dos 
homens, um dos religiosos viu um homem de olhar ter
rível, que tinha na mão um livro e uma penna, com a 
qual ia riscando os peccados, que estavam esc•i ptos n'a
quelle livro, li proporção que o penitente os co.1fessava. 
-Pois é o que se passa todos as vezes, que um peccador 
recebe o sacramento da penitencia com boas disposições, 
e assim se verificam as palavms do real propheta : «D eus 
meu, darei testemunho contra mim mesmo, e vós me 
perdoareis a iniquidade de meu coração.» 

S . João Ctimaco . 

534. Felicidade que procum a confisstto 

U m antigo official de cavallaria, passando por um 
lugar, onde missionava. o celebre padre Brydaine, c de
sejando ouvir nm orador de tão grande nomeada, entrou 
na igreja, quando o padre explic:1va a utilidade da con-
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fissão geral e o modo de a fazer bem. Commovido, o mi
li tar fórma logo a resolução do se confessar ; falia ao pa
dre Brydaine, e decide-se a demorar-se duran te a mis
são ; fez a sua confissão com os sentimentos d'um verda
deiro peni tente, e assim dizia, que o alliviavam d'um 
poso insupportavel. No dia em que teve a felicidade 
de r eceber a absolvição, sahiu do confessiona t·io, der
r amando lagrimas, que todos os que so achavam pre
sentes viram. aMas nada mais dôce, dizia elle, do que 
estas lngt·irnas, quo sahiam sem esforço, por amor e 
r econhecimento. » Seguiu o missionario até á sacristia , 
e a lli diante de muitas pessoas, o valente mil itar expri
miu-se n 'estes termos : «:Rogo-lhes, senhores, e em parti
cular ao padre Brydaine, que me escutem : nunca em 
minha vida gozei prazeres tão puros e suaves, como os 
que desfructo desde que me acho em graça cc•m Deus ; 
em verdade, não creio, que Luiz xv, a quem ser vi por 
espaço de trinta e seis annos, possa sor mais ditoso do 
que eu . Não ; este príncipe, com todo o r esplendor , que 
rodeia o seu throno, no meio de todos os prazeres, que 
desfructa, não está nem tão contente nem tão a legre 
como eu, depois que depuz o horrível peso de meus pec
cados. » Ao dizer estas pala v r as, lançando-se aos pés do 
padre B rydaine, e apertando-lhe a mão, acr•Jscentou : 
«Quo acções de graças devo dar a Deus, que me condu
ziu a este paiz, como pela mão I Ah! meu padt·e, eu em 
nada pensava menos do que no que mo incitou a obrar. 
Nunca poderei esquecei-o. Rogo-lhe cncarecidamente, 
que peça ao Senhor , que me conceda tempo p Lra fazer 
penitencia ; parece-me, que não me será diffici l, se Deus 
me amparar. » 

C.nmo~, Vida elo pacl1·e Brrdai11e. 

535. Vantagens da confissão 

D urante o tempo paschal, um sacerdote rcmcttcu a 
um ministro protestante, quo costumava escarnecer dos 
sacramentos da Igreja, uma somma consideravol, que t i
nha sido restituída na confissão. Tão sensível argumento 
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desenganou de tal sorte o ministro, que tão prevenido 
estava contra a Igreja catholica, que não se cançava d" 
dizer : Cumpre ?·econlzece?'1 que a confissão é causa excel~ 
lente . 

Tendo um cat.holico da Suissa, das visinhanças de 
Friburgo, achado uma grande quantia de dinheiro no 
caminho que vai de Berna para Friburgo, reteve-a; mas 
confessando-se a lgum tempo depois, o seu director per
suadiu-o, que fosse depositar nas mãos dos magist rados 
de Berna a quantia, que tinha achado no terreno d'este 
Cantão; e assim o fez. Esta acÇão causou uma profunda. 
e salutar sensação entre os protestantes. A vista d'estes 
factos, bem se poderia dizer: Fiai-vos d' aqnelle qtte se 
conf essa; como antes se dizia: Não vos fieis d' aqttelle 
que não se confessa. 

ÜGtEn, Conje1·. sob1·e c; moral . 

536. A co11jissão 1·estittte a paz á alma 

Tendo um homem rico dos Paizes-Baixos commettido 
um peccado grave, ficou tão cheio de confusão, que pre
feria a condemnação eterna á. vergonha de o confessar. 
Passando um dia por Anvers e ouvindo dizer a um 
prégador, que não havia obrigação de confessar os pec
cados esquecidos , valeu-se de todos os meios para esque
cer o seu. Para este fim entrega-se a todos os prazeres, 
faz viagens, percorre differentes províncias, applica-se 
ao estudo de mathematicas e do desenho, julgando que 
extinguiria os remorsos de sua consciencia; mas tudo foi 
inutil. Que fará pois? esperando que apagaria os seus 
peccados, praticando as mais austeras penitencias, mas 
sem confissão, põe cilícios, disciplina-se, cntrega·se ao 
jejum, derrama abundantes esmolas no seio dos pobres ; 
mas a chaga de sua alma exacerba-se á proporção dos 
esforços, que emprega para n curar. Desesperado, resol
ve pôr termo aos seus dias; mette-se na diligcncia para 
se transportar a sua casa, afim de executar n'ella a t er
rível resolução, que tomou. D eus, que velava sobre o 
desgraçado, dispõe que, indo no caminho, encontre um 
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religioso seu conhecido. Depois de se haver s: udado re
ciprocamente, offerece ao padre um assento ao pé d'elle. 
Entram em conversação, e entre outras coueas, faliam 
casualmente a respeito da confissão. Er·a pôr o dedo na 
ferida; por isso applicando a ai as reflexões do religioso, 
pergunta-lhe cheio de turbação: a Como encetacs vós este 
assumpto?» O religioso respond eu-lhe, quo na sua ordem 
é costume tratar com toda a classe de pesso:.l i do nego
cio da salvação, e que assim lhe offuecia os seus servi
ços no caso, que quizesse aproveitat·-se d'elles. aQne ne
cessidade, replica elle, tendes vós de fallar d 'oste modo 
a quem não deseja confessar-se? Se podesseis soccorrer
me sem confissão, aceitaria de boamente os · ·ossos offe
recimentos. )I O homem de D eus, suspeitando o mau es
tado d'aquella alma, falia com mais efficacia ao coração 
do infel iz, e este acabou por declarar, que e~ tava resol
vido a enforcar-se, não podendo aguentar maiJ os remor
sos de sua consciencia; que tudo soffreria par a se livrar 
d'este tormento, se podesse fazel-o sem se CQn fessar. O 
l'eligioso dá-lhe um methodo de examiMr a eons::iencia, 
encarregando-o de notar os peceados, que recunhecer ha
ver commettido, não para os eonf~ssar, mas para fazer 
um acto de contrição sobre cada um d'elles . No dia se
guinte, o padre p ropõe-lhe um passeio por um bosque 
visinho, e alli pergunta-lhe se examinou bem cada arti
go. aPara que tenhaes um conhecimento mais perfei to de 
vós mesmo, vou citar-vos algu mas fallas, cujo exame se 
acha contido n'cste livrinho.» Vai recordando-lhe assim 
os crimes mais enorm es, e eahe finalm en te sobre aquel
le, que lhe causava tão grand es e acerbos remorsos de 
eonseiencia. « E il-a, exclamou elle; a mah.lita falta. , cuja 
recordação me atormenta .J> O r eligio3o diisiruulando, 
disse : «Oh! o meu livrinho contém faltas muito mais 
graves, de que posso ainda. absolver-vos. C c mo acabas
tes de confessar esta, podeis dizer as mais, c1ue vos vie
r em á memoria . » O peccador, ouvindo est;\S palavras, 
ajoelhou; patenteou o seu coração, e depois do ter sido 
excitado sufficientemente á contrição por meio de persua
sivas reflexões, recebeu a absolvição, e co n ella tanto 
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contentamento, que d'alli em diante repetia muitas ve
zes : «Ó mP 1 padre, de quantos tormentos me livrou a. 
confissão! 6 confissrto, que alegria e tranquillidadc cau
sas na alma!» 

Co:.un::r.ws, Do zelo ela p erfeiç(1o . 

537. Tranq:;.illidade que 11rocluz a confissão 

O cardeal de Cheverus, no seu regresso de Boston, 
demorou-se algnns dias em Mayenna, sua patria. Havia 
n 'essa cidade um celebre medico, homem honrado, se
gundo o mundo, e instruido na r eligião, pois aindn t inha 
fé, se bem que por desgraça cuidava pouco em cumprir 
os deveres da religião. Cahiu pcrigosamento doente e 
ninguem ousou fallar-lhe de chamar um sacerdote . Dis
seram-o ao cardeal, assegur:1.ndo-lhe, que se tivesse a. 
bondade ele lhe fazer uma visi ta, o resolveria a receber 
os ultimas sacramentos e a morrer como bom christão. O 
prelado foi logo a casa do enfermo, fall ou-lhe com o af
fecto e bondade, a que ningnem podia resistit·. Enteme
cido e cheio de reconhecimento, o enfermo pede ao car
deal, que ouçn a sua confissão, e recebe os ultimos sa
cramentos com os sentimentos da mais v iva piedade. 
Que ditoso influxo da r eligifto para consolat· e amparar 
a alma, que está p restes a deixar este mundo! O enfer
mo, que antes parecia triste e inquieto, tranqnillisa-se ; e 
até á sua morte, ponderando a felicidade, que tinha, de 
se haver rcconeiliatlo com Deus, não ccsson de o bemdi
zer por lhe ter mandado um anjo para lhe ab rir as por
tas do céo. 

Viclct do cm·deat Cltet·e,·ns. 

A imperatriz J oanna, princeza adornada de todas as 
virtut! es, tinha escolhido para seu di1·ector S . João Ne
pomnceno, conego de Praga. Wenceslau, esposo da im
peratriz, home}U muito zeloso e perverso, interpretava 
mal as acções d'clla, por mais innocentes, que fosse m. 
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Suspeitando da sua fidelidade, um dia, quando ella aca
bava de se confessar, vai t er com o confes1;or, e per
gunta- lhe, se as suas suspeitas são fundadas. O santo 
horrorisa-se de tal pergunta, e diz-lhe, que o acgredo da 
confissão é inviolavel, que todo o conhecimento adquiri
do pela confissão 6 como se não existisse . Irritado, o im
perador guarda um profundo silencio; mas a lguns dias 
depois manda comparecer de novo diante d'elle o santo, 
c emprega carícias, promessas e ameaças para o induzir 
a revelar a confissão da imperatriz. Vendo, que tudo era 
inutil , manda-o tratar com extrema deshum:1.nidade, e 
nada podendo conseguir ainda, ameaça-o com a morte, 
se não lhe obedece. Vossa rnagestade póde faz tw-me m0?·-
7'e7'1 responde S. João Nepomuceno; mas não m ) j a7·á JaZ
lar. W enceslau, furioso, ordena, que o lam·em ao rio 
com os pés e mãos ligados . O martyr foi immediata
mente afogado nas agnas do Moldava. E ainda que isto 
se fez de noite, afim de conservar occulto o dalicto, com
tudo, apparccendo muitas noites tochas accesas em certo 
lugar do rio, procuraram o que a lli havia, e acharam o 
corpo do santo martyr, que os conegos levaram para um 
sepulchro , onde Deus obrou numerosos milagres. Sueca
deu isto a 16 de maio de 1383. Tendo-se 2. berto o se
pulchro a 14 d'abril de 1719, achou-se o corpo sem car
nes, mas a língua estava como se elle acabasse de expi
rar. Guarda-se com muito respeito na. cathech·al de Pra
ga, onde um viajante a viu ainda intacta no anno de 
1769. 

Gom:sc.\no E F r:t.LE n 1 Dict ion. hist. 

õ39. Ai ao 'lue cala os peccados na con)ssão! 

Uma joven, que tinha sido educada segurclo os prin
cípios da mais cxacta modestia, tentada um dia violen
tamente, cahiu em um vergonhoso peccado. Apenas o 
commctteu, ficou coberta do confusão e ator nentada de 
acerbos remorsos dizia: «Como terei eu animo para des
cobri r a minha torpeza ao confessor? >> Infeliz ! a vergo
nha fõl-a cahir em um pcccado ainda maÍ<•r , não ou-
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eando decln.rar o seu peccado ao confessor . Como o sa
crilegio augmentou os seus remorsos, e ella julgava poder 
aplacai-os por meio de grandes austeridades e peniten
cias, entrou em um convento, propondo-se declarar o seu 
crime na confissão geral, que se costuma fazer antes da 
profissão. Empregou com eiT<~ito algum esforço para pa
t entear o seu coração; mas envolveu de tal sorte o seu 
peccadc, que o confessor não pôde conhecer a verdade. 
Entretanto morreu a superiora do convento ; a joven ti
nha uma vida tão edifi.cante, que as freiras, enganadas 
pelas apparencias, elegeram-a para a substitui r . Não du
rou longo t empo o engano; pois ella cahiu gravemente 
doente ; c ainda que a si mesmo havia promettido decla 
rar o seu peccado no ar tigo de morte, a vergonha fechou
lhe tambem a bocca. Recebeu sim os ultimos sacramen
tos com grandes sentimentos de piedade na apparencia; 
e sentindo-se proxima á morte, esperava ainda declarar 
o seu peccado; mas quão tremendos são os juizos de D eus! 
sobreveio o delírio, e ella morreu no seu peccado. As 
austeridades, que tinha praticado, e a sua vida exem
plar, não deixavam duvidar que se houvesse salvo; mas 
em quanto se orava por ella, Deus permittiu, que a infe
liz appareeesse no eôro na mais terrível consternação, 
dizendo ás freiras : Cessai de O?'a?' p01· mim; fui condemna
da ao f ogo etemo1 po1· te1· calado na minha nwcidad~; um 
peccado em confissão. 

S.lNTO A!iTOXlXO DE Pr.o n EXÇ.\. 

5-10. O i nfe liz Pelagio 

Refere-se na chroniea de S. Bento, que um certo 
ermitão chamado Pelagio, encarregado por seus paes da 
guarda do gado, tinha urna vida exemplar, de maneira 
que todos lhe davam o nome de santo, v ivendo assim 
durante muitos annos. Falleeidos seus pae:;1 vendeu os 
poucos bens, que haviam deixado, e fez-ae ermitão. Uma 
vez, desgraçadamente, consentiu em um pensamento de 
impureza. Cahido no peccado, viu-se abysmado em pro
funda melancolia,. pois o infeliz não se atrevia a confes-
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sal-o, para não perder o conceito de santida de, de que 
gozava. E ntão Deus enviou-lhe um peregrino, que lhe 
disse: P elagio, conf essa- te, que D eus te pc1·doa1·á, e reco
brarás a p az, que pe1·deste; e desappareceu. Pelagio fi
cou attonito , c resolveu fazer penitencio. de seu peccado, 
mas sem o confessar, lisonjeando-se de que Deus talvez 
lh'o perdoaria. E pa ra melhor o conseguir , entrou em 
um convento, onde foi immed iatamente admittido por 
causa da sua boa fama, levando alli uma vidil. austera, 
entregando·se a jej uns c a toda a classe de mortificações 
c penitencias. Veio fina lmente a morte, e confessou-se 
pela ultima vez ; mas assim como a vcrgo1 ha o t inha 
impedido em vida de confessar o seu poccado tambem o 
impediu na hora da morte. T endo r ecebido o sagrado 
Viatico, morreu, e foi sepultado com o mescw conceito 
de santo. Na noite seguinte, o sacris tão encor. trou o cor
po de P elagio sobre a sepul tura i enterrou-o de novo i 
mas encontrando-o segunda e terceira vez sempre inse
pulto, par ticipou-o au abbade, que foi :i sepultura com 
os outros monges, e lhe disse : cc P elagio, tu que foste 
obediente em vida, obedece taru bem depois da morte ; 
dize·me, por ordem de J esus Christo, se DeUI quer, que 
o teu corpo se deposite em um lugar mais honroso. » E 
o defunto, dando um espantoso g rito, respondeu : Ai de 
mim, que estou condemnado po1· causa d'mn peccado, 
que dei xei de conf essm·; 1;êde, abbadc, o nu tt corpo f /I 
E no mesmo instante o seu corpo npparece t como um 
ferro em braza, que despedia cbamruas de t(ldas as par
t es. Todos deitaram a fugir espavoridos ; mas Pelagio 
chamou o abbade, rogando-lhe, que lhe arrancasse da 
bocca a partícula sagrada, que ainda conservava. F eito 
isto, Pelagio disse, que o tirassem da igreja, e o lanças
sem em um mon turo i e assim se executou. 

541. Uma má cwfissâo 

Lê·se nas cartas cdificantes das missõe;, do !ap~o, 
que um menino, t emendo não poder receber a pnme1ra 
communhão com os seus companheiros, calou um pecca-
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do por vergonha na confissão . Apenas commnngou, apo
derou-se d'elle o demonio, e transportou-o para o fundo 
da igreja. O sacerdote, que dava a comruunhão, espanta
do de vêr este accidente, correu logo para o menino, mas 
o demonio pegou n'elle de novo e levou-o para cima do. 
campanario, com grande adm iração de todos os que o 
viram. O sacerdote ordena ao demonio, da parte de 
Deus, que o desça sem lhe fazer mal algum. Obedece o 
demonio, e põe o menino em terra. Então o sacerdote, 
dirigindo-se ao espírito infer nal, d isse-lhe: «Porque te 
apoderaste d'um menino, que não te per tence?-Sim, 
pertence-me, respondeu o demonio i pois se me entregou, 
enganando na confissão. » O menino, confuso e tremen
do, confessou diante de todos o peccado, que havia cala
do, e immediatamente ficou livr e do demonio. 

o. R . VERliOT. 

542. Uma p1·inceza1 filha. d'um 1·ei de Inglate?'l'a 

Refere o padre F rancisco Rodrigues que, quando a 
religi i'io cathol ica dom inava em I nglaterra, o rei Augu
berto tinha uma filha de tão rara formosura, quo foi pre
tend ida por muitos príncipes . Perguntando-lhe seu pai, 
se queria casar-se, respondeu, que havia feito voto de 
castidade perpetua. Impetrou-lhe seu pai dispensa de 
Roma i mas ella persistiu em não a aceitar, dizendo, que 
não queria outro et:poso que Jesus Christo, e só pediu a seu 
pai , que a deixasse viver r etirada em uma casa solita
r ia i e como seu pai a amava muito, não quiz desgostai-a, 
e concedeu-lhe uma pensão, como convinha á sua jerar
chia. Logo que se achou no seu retiro, começou a vida 
mais santa, fazendo jejuns, orações, c toda a sorte de 
penitencia i frequentava os sacramentos, c ia muitas ve
zes a um hospital tratar dos enfermos. Levando seme
lhante g-enero de vida, cahiu doente, e morreu na flôr da 
idade. Uma senhora, que tinha. sido sua aia, estando uma 
noite em oração, ouvi u estrondo, e viu uma alma em fi
gura de mulher no meio d' um grande fogo, e atormentada 
por muitos demonios. «Quero és t u ? perguntou ella . - So11 
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a desditosa filha do Auguberto, responneu a infeliz. 
Que I disse a aia; tu condemnada depois d'uma vida tão 
santa?-Sou justamente condemnada por minha culpa, 
replicou a alma. -E porque ?-Sabe que, sendo menina, 
gostava de que um de meus pagens, a quem tinha a:ffeição, 
me lesse algum livro. Uma vez o pagem, depois da lei
tura, pegou na minha. mão e beijou-a. O demonio come
çou a tentar-me, ató que finalmente o:ffendi a Deus. Fui 
confessar-me; principiei a dizer o meu peccado, e o in
discreto confessor interrompeu-me, dizeudo-1ue : a Que I 
faz isto uma 1·ainha !» Então eu por vergonha disse, que 
havia sido em sonhos . Comecei depois a fazt r peniten
cias e esmolas, afim do que Deus me perdoass1 , mas sem 
me confessar. Estando para morrer, disse ao confessor, 
que eu tinha sido uma grande peccadora ; porom respon
deu-me, que devia desprezar aquelle pensam1 nto, como 
uma tentação; pouco depois expirei, e agora. vejo-me 
oondomn~>da por toda a eternidade .» E dizendo isto, des
appareceu com tal estt·ondo, que parecia afttndir-se a 
casa, deixando n'aquelle aposento um fedor, que durou 
muitos dias. 

Se esta infeliz se tivesse aproximado devid:.mente do 
sacramento da penitencia, cantaria ao Senhc r hymnos 
de louvor no céo; mas agora, por uma misera·.rel e mal
dita vergonha, arderá eternamente no inferno. E quan
tas pessoas ha de todo o estado, sexo e condição, que 
experimentarão igual castigo, se não disserem sincera
mente os peccados, que calam ao confessor? 

543. Um bispo e ttma senhom protestan•e 

Era tal a confiança, que inspirára a todos o ;enhor de 
Cheverus, sendo bispo de Boston, cidade dos E stados
Unidos, que um grande numero de protestantes das clas
ses mais elevadas da sociedade, iam abrir-lhe l) seu co
ração, r evelar-lhe aeus desgostos de famíl ia, e c mais re
condito da consciencia. Uma senhora disse-lhe um dia, 
que o que mais lho repugnava na religião catholica, e a 
impedia sempre de a abraçar, era o preceito ê..a confi.s-
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são. O senhor de Cheverus respondeu-lhe com um ama
vel sorriso: «Não; a senhora não tem tanta repugnancia 
á religião, como pensa; ao contrário, sente a necessi
dade e o valor d'ella; pois ha muito tempo, que se está 
confessando a mim, sem o saber. A confissã(l não é se
não a accusação dos proprios peccados, feita a um sacer
dote approvado, para obter a absolvição .» 

Vida do cardeal Oheveru.a. 

544. O que afasta da confissão são as paixões 

Entrando um dia dous militares em uma igreja de 
Paris para examinar o que tinha de notavel, viram n'um 
confessionario um sacerdote, que estava confessando. 
Põem-se ambos a rir á custa do penitente e do confes
sor. «Ü encontro tem graça, disse um dos dous ao seu 
camarada, é preciso, que me divirta. Deixa-me só por 
alguns momentos; tornaremos a vêr-nos esta noite no 
theatro.- Que pretendes fazer? lhe disse o outro. 
Não te entremettas n'isto, replica o primeiro, dar-te-hei 
abundante materia para que te rias. l> Então deixa-o 
gracejando, e vai examinar alguns quadros da igre
j a, esperando que o sacerdote sáia do confessionario, e 
logo que sahe, segue-o á. sar,ristia, e diz-lhe ao aproxi
mar-se d'elle : «Senhor padre, tenciono confessar-me; 
mas vamos devagar, se o permitte. Sabe, que os milita
res não são devotos; eu em particular requeiro mais in
dulgencia da sua parte, pois não tenho uma fé muito 
forte. Desejaria até, que o senhor padre começasse por 
me resolver certas difficuldades, que a prevenção talvez 
me exagera, mas que tem sido sufficientes para me fa
zer desprezar e aborrecer a confissão.- É catholico? lhe 
pet·gunta o sacerdote. - Sem duvida, respondeu elle; a 
minha educação até foi esmerada, e antes de entrar 
no serviço militar, confessava-me com frequencia. Mas 
tanto li e ouvi dizet· da confissão, que tenho fortes pre
venções contra ella; o mais a di vinha-se.- Mui to bem, 
responde o sacerdote; mas não sabe, que tem na sua mão 
o 'meio de dissipar toda a prevenção. Confesse-se, e im-

cATECisMo. 29 
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mediatamente mudará. de idéas.-Mas custa-me a resol
ver-me a confessar-me sem explicações preliminares. 
Quizera, que me demonstrasae a necessidade da confis
são.- Confesse-se com a sincera r esolução de mudar de 
conducta, e não duvidará. da confissão mais do que eu. 
-Mas como é isto?-E' que se o senhor se tornou in
m·edulo por libertinagem, não duvidou nem pensou mal 
da r eligião, senão depois de se ter abandonado ao vicio.» 
O militar córou, e após um momento de hesitação, disse 
abraçando o sacerdote: o:Nada ha mais ver1ladeiro do 
que o que o senhor padre a:ffixma. Não sei como não fiz 
por mim mesmo esta reflexão. Hoje não posso confessar-lhe 
senão a intenção, que tinha de o atormentar < insultar o 
seu ministerio. Vingue-se da minha loucura, sundo o meu 
guia; dou-lhe a minha palavra de honra, que virei ter 
comsigo no dia, que me designar. » Cumpriu ·~ sua pala
vra; e dado o primeiro passo, dissiparam-se todas as suas 
prevenções, e continuou d'alli em diante a pensar e a vi
ver como bom christão. 

Rom~OT , Sermlk8 . 

545. Qttanto Det's vela pelo sigi.llo da confissão 

Os seguintes factos demonstram bem, quanto o Se
nhor vela por que se guarde sempre invio!t velmente o 
sigillo da confisRão. Viram-se sacerdotes e"'l estado de 
demencia, que depois de haver perdido com] letamente a 
razão, fallavam de toda a especie de assumptos menos 
do que tinham ouvido em con-fissão. Se lhe ~ faziam al
guma pergunta a respeito d'ella, r ecobravam d'algum 
modo o seu bom senso, e reprimiam a aud teia dos que 
lhes faziam semalhantes perguntas. - HL ulbert, que 
exercia antes da revolução franceza o seu r 1inisterio em 
Sablé, departamento de Sarthe, sacerdote de irreprehen
siveis costumes, e muito zeloso no cumprim ento de seus 
deveres, foi preso por não ter querido jurar a Constitui
ção civil do clero; mas o temor da mor1 e, de que se 
via ameaçado a cada instante, causou-lhe tal impressão, 
que enlouqueceu. Transferiram-o para o hospital geral 
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de Mana, onde morreu, ha poucos annos. Aiuda que de 
ordinario estava taciturno, havia comtudo dias, em que 
fallava. muito; mas tudo o que dizia era disparatado e 
sem sentido. Ha alguns annos, indo vêl-o uns mancebos 
depois de ter conversado com elle sobre differentes ob
j ectoA, fallaram-lhe em confissão, e fizeram-lhe algumas 
perguntas a este respeito. No mesmo instante Houlbert 
poz-se furioso, e obrigou-os a sahir do seu quarto. - Um 
dia recebeu a visita d'urua antiga penitente, que lhe 
disse : a Sem duvida conhece-me; confessava-me a si em 
outro t empo. - Desgraçada! exclamou elle logo ; sahe 
d'aqui; não me falles de confissão ... ; nunca é permit
tido fallar d'isso ..• 11 - Um ecclesiastico, testemunha 
d'esta scena, asseverou, que um homem que gozasse de 
todas as suas faculdades mentaes, não se teria expr essa
do nem com mais acerto nem com m:oior energia. 

Explic. do Catecismo de Man8. 

546. R espeito pant com o confesso?· 

S. Luiz, rei de França, assistia cada dia, até d'in
verno, ao officio divino, de joelhos sobre o pavimento da 
igreja. Aproximava-se todas as manhãs do sagrado tri
bunal da penitencia, e respeitava tanto o seu confessor, 
que se por casualidade se abria alguma porta ou janel
la, elle mesmo ia fechai-a, dizendo ao sacerdote : a: Não 
se mova, é o pai, e eu sou o filho; por isso devo ser
vil-o. » 

Hist. de S. Luiz. 

Satisfação 

Por ultimo, para receber dignamente o sacramento 
da penitencia, é preciso satisfazer a Deus e ao proximo. 

54 7. P enitencias publicas dos p1·i1nei,·os seculos 

A relação das penitencias publicas dos primeiros se
culos é muito propria para nos dar uma idéa da verda-

* 
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deira satisfação. Distinguiam-se n'ellas quatro graus de 
penitentes publicos : 1.0 Os que permaneciam encer
rados em suas casas, chorando seus peccados, não indo 
senão nos dias de festa á porta da igt·eja, mas sem entrar 
n'ella, cobertos d'um sacco, com cinza na cabeça, e en
commendando-se ás orações dos fieis. 2.0 Os ouvintes, a 
quem era perruittido entt·ar na igreja para ouvir as lei
turas e instrucções ; mas sabiam antes das ora~.ões. 3.0 

Os prostrados, que eram admittidos a orar com os fieis, 
mas prost rados em terra, e sahiam ao offet·torio. 4.0 Os 
que oravam dentro da igreja em pé, e assistiam ao santo 
sacrificio, mas sem ser admittidos á communhf,o; e estas 
penitencias duravam muitos annos por um nubo, uma 
blasphemia, um adulterio, etc. Acabado o tempo, davam
lhes a absolvição solemne á por ta da igreja, e eram ad
mittidos á sagrada communhão . 

F LEOIIY, Costumes dos pl'imei1·os c.\ l'istãos . 

548. Expiação de Theodosio 

Tendo os habitantes de Antiochia derribado as esta
tuas de Theodosio e da imperatriz, n'uma sedição, apa· 
ziguado o tumulto, eeta desgraçada cidade, prevendo os 
males, que podia acarretar-lhe uma acção tão culpavel, 
cahiu na mais profunda consternação. S. F lavtano, então 
bispo de Ant iochia, não attendendo á sua idade nem ás 
suas graves enfermidades, foi implorar a clemencia do 
soberano offendido. Apresentou- se diante d'e le em atti
tude de supplicante e com taes signaes de F rofunda af
fl icção, que T heodo5io commovido pelas lagrimas d'um 
ancião tão respeitavel, e mui to mais pelas suas ternas 
exhortações, esqueceu o seu justo r escntimen· o, e S. F la
viano pôde levar á sua g rei a noticia do genBroso perdão 
concedido pelo impt:rador. 

Pouco tempo depois, T hessalonica , cidade de Mace
donia, teve tambem a desgraça de intentar outra r evo
lução, e chegou a tal extremo o fUJ·or, que os seus ha
bitan tes mataram o governador da provinci:~ . Os conse
lheiros do imperador pintaram este successo come uma 
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consequencia do perdão concedido com demasiada facili
dade aos habitantes de Antiochia, e assim lhes parecia 
necessario o rigot·; mas 1'heodosio, em vez de empregar 
medidas conforme a .justiça, deixando-se dominar da co
lera, propria do sen caracter, deu a barbara Ot'clem de 
matar, no meio d'uma festa publica, todos os thessa.loni
censes, que a sorte apresentasse ao ferro dos soldados. 
Execntou-se este barbat·o decreto, sendo victimas mais 
de sete mil pessoas sem distincção de idade , sexo nem 
condição. - T hcodosio residia em Milão, e Santo Ambro
sio, arcebispo da cidade, julgando, que não devia per
mittir, que entrasse na igreja um príncipe, qne era réo 
de tão cruel carnificina, esperou o imperador á entrada 
do templo, e declarou-lhe com expressões cheias de fir
meza e de dôr a impossibilidade, em que se achava de 
admittir á. participação dos santos mysterios aquelle que, 
sem examinar os culpados, tinha em um transporte de 
colera derramado tanto sangue. O príncipe, mais admi
ravel talvez por sua moderação do que o prelado por 
sua intrepidez e energia, reconheceu a sua culpa com a 
humildade d'um christão. Voltou ao palacio para se en
tregar aos exercícios da penitencia, e só depois de oito 
mezes de prova é, que ousou apresentar -se de novo na 
igreja; e Santo Ambrosio, commovido por tão nobre ar
rependimento e pelas lagrimas do povo, abri u por fim ao 
imperador as portas do templo. 

Hist. de Theodosio. 

549. Expiação de David 

Tendo David commettido dous grandes crimes, um 
adulterio e um homicídio, Deus enviou-lhe o propheta 
Nathan, para que lhe mostrasse a enormidade dos ditos 
crimes. D avid humilhou-se e confessou, que havia pec
cado. E o propheta, assegurando-lhe da par te de Deus, 
que o Senhor lhe tinha perdoado os seus crimes, acres
centou que, apesar da absolvição, devia o escandalo, que 
havia dado, ser expiado com a morte do fructo de seu 
adulterio. Com effeito, David não só perdeu o filho de 
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Bethzabé, mas tambem passou amargurado o resto de 
sua vida por causa da desunião de seus proprios filhos, 
um dos quaes ousou rebellar-se contra elle ; e todos estes 
males lhe sobrevieram, segundo a predicção do prophe
ta, para expiação do crime, que commetteu, ainda que 
D eus lh'o houvesse perdoado. 

550. Expiação de Moysés 

Ainda que Deus tivesse perdoado a Moysés a falta 
de confiança, que mostrára, quando, ferindo duas vezes 
a rocha com a vara, disse ao povo : Ouvi, 1·ebeldes e in
c,·edulos: acaso pode1·emos n6s jaze1· que vos sáia agua 
d'esta p~d?·a ~ Deus castigou-o, r ecusando-lhe a consola
lação de entrar na terra promettida. 

Num., ..::ap. xx. 

551. Um jo·ven cltinez 

Um joven chinez tinha-se esquecido tanto de seus 
deveres, que chegou a proferir contra sua míLi palavras 
offensivas, que escandalisaram os visinhos. Mas logo que 
cahiu em si, chamou os yisinhos, que havia esca ndalisa
do, e ajoelhando na sua presença, pediu pe ·dão a sua 
mãi. Em seguida para expiar melhor a sna cdpa, impôz 
a si mesmo uma penitencia pesada e humilhant e, e disse a 
todos os que estavam presentes : «Um christão póde n'um 
movimento de ira esquecer o seu dever; maE a religião 
ensina-o a r eparar logo a sua falta, e por isso vos roguei, 
que fosseis testemunhas do que acabo de fazEr. » 

Diccion. de a11 :cdotas. 

552. Um esc1·avo de Maio1·ca 

Um escravo de vinte e um a vinte e clous annos, 
chamado Pedro Burguin, natural de Maiorca, temendo, 
que o governador o mandasse para o presidi o do grão
turco, d'onde não ha esperan ça de sahir jámais, tinha 
renegado a fé na cidade de Argelia. Todavia o desgra-
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çado conservava no seu coração os sentimentos d'amor, 
que tivera sempre para com a religião; e até os declara
va aos outros escravos christãos, que estranhavam o seu 
crime. A mesma consciencia lh'o exprobrava tão viva e 
continuamente que, não podendo resistir aos remorsos, 
tomou afinal a resolução de reparar o peccado com o sa
crificio de sua vida, ainda que o só pensamento do tor
mento, que havia de soffrer, o fizesse estremecer de hor
ror. «A força do christão, dizia elle, está no Senhor; as 
suas misericordias são infinitas; elle me amparará, e em
fim é muito justo, que eu morra por elle.» Penetrado 
d'estes pensamentos, vai fallar ao governador, e arremes
sando ao chão o turbante, que tinha recebido, disse-lhe: 
«Tu seduziste-me, fazendo-me trocar a minha r eligião, 
que é a unioa boa e verdadeira, pela tua que é falsa. 
Agora declaro-te, que sou sempre christão; abjuro a tua 
crença, e tenho-lhe grande aversão. Sei, que me vaes ma
tar ; mas pouco importa; estou prompto a soffrer tudo 
por Jesus Chriato, meu Salvador. o Enfurecido, o gover
nador condemnou-o logo a ser queimado vivo . Chegado 
ao lugar do supplicio, vendo-se 1·odeado de musulmanos, 
de renegados e de muitos chriatãos, exclamou: a Viva 
Jesus Christo e triumphe para sempre a sua religião! 
não ha outra, em que se possa achar a salvação eterna»; 
e conaummou o sacrificio com uma constancia invencível. 
Entretanto o missionario, que o tinha sempre animado e 
estava presente ao martyrio, ainda que a alguma distan
cia, ao signal que haviam combinado d'antemão, deu a 
ultima absolvição ao escravo, qus.ndo ardia no meio das 
chammas. 

Anecdot<J3 chri&t&. 

CAPITULO X 

Das indulgencias 

P . Que são as indulgencias? 
R. As indulgencias são graças, que a Igreja concede 
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aos fieis em remissão das penas teroporaes, que :.nereciam 
pelos seus peccat.los. 

553. lndv.lgencia concedida p01· S . P aulo 

Tendo perpetrado um enorme crime um ch.ristão, na
t ural de Corintho, cujo nome ignoramos) o Apostolo S. 
Paulo excororoungou-o e separou-o da Igreja; o desgraça
do arrependeu-se, detestou o seu crime, e fez d'elle tão 
sincera e grave penitencia durante um anno, que era de 
r ecear, que cahisse na desesperação. Então :3. Paulo, 
movido já das supplicas dos corinthios, ,já do ~ ~rrependi
ro ento e da debil compleição do delinquente, usou coro 
elle de indulgencia, e em virtude do poder de desligar, 
que havia recebido de J esus Christo, rcroittiu-lhe parte 
da penitencia, que lhe impozera. 

554. lndulgencias concedidas em atten9ão aos meritos 
dos mm·tyres 

Durante a perseguição do imperador Decin, tiveram 
a desgraça de negar a fó um grande numero de chris
tãos; a Igreja condemnou-os a uma rigorosa ]Jenitencia., 
não sendo admi ttidos á. participação dos santos myste
rios, senão depois de a haver cumprido inteiramente. Pe
netrados da mais viva dôr, ao vêr-se assim excommun
gados, aquelles christãos r ecorriam aos marty res e con
fessores da fé retidos nas cadêas ou conderr nados aos 
trabalhos das minas, rogando-lhes, que int1 rcedessem 
por elles. Costumavam os martyres dar-lhes cartas de 
r ecommendação, e os bispos, para honrar a constancia 
d'aquelles valentes defensor es da fé, remittiam aos peni
t entes, por quem se dignavam interessar-se, uma parte 
da penitencia canonica. 

His •. eccles. 

555. Ceremonias do jubilet~ em R01M, 

A abertura do jubileu em Roma faz-se c 1m grande 
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apparato. No dia da ascensão do Senhor, que precede o 
anno do jubileu, depois do Evangelho da missa solemoe, 
um auditor de Rota vai á porta, chamada de bronze, da 
basílica de S. Pedro, para promulgar em latim e em ita
liano a bulia do Papa, e fixai-a depois na porta das qua
tro basíl icas particulares. - Depois das primeiras vespe
ras do natal do mesmo anno, faz-se em S. Pedro uma 
procissão solemne, a que assiste o Papa, levado na sede 
gestato1·ia. Dá volta á pmça, e entrando no vestíbulo, cu
,ias cinco portas estão fechadas, aproxima-se da ultima 
da direita, que chamam a po1·ta santa, e está tapada.. 
Então o penitenciario-m61· entrega ao summo pontífice 
um martello de prata dourada, com o qual dá tres pan
cadas na porta, cantando : .Ape,.i mihi po1·tas justitire. O 
penitenciario-mór dá tambem tres pancadas por seu tur
no, e os obreiros derribam immediatamente a parede. O 
Papa entra então, tendo na mão direita uma cruz, e na 
esqaerda um círio; segaem-o os cardeaes e uma grande 
multidão de fieis, e entoa-se o Te-Deum. Durante este 
tempo, tres cardeaes, delegados pelo Papa, vão fazer as 
mesmas ceremonias nas tres outms igrejas patríarcbaes. 
-A porta santa fica aberta todo o anno do jubileu, des
de uma festa de natal até á ontra. Chegado o momento de 
a fechar, o Papa dirige-se no mesmo dia, á mesma hora, 
e com o mesmo apparato á porta, que abriu no anno an
terior. Torna tres vezes cal com uma colher ele pedreiro, 
e a põe onde se ha-de levantar logo a parede; primeira
mente no meio, depois á direita e por ultimo á. esquerda. 
Os pedreiros concluem a obra, apenas o summo pontífice 
a cobre de muitas medalhas; e quando tudo está termi
nado, colloca-se sobre a porta do lado do vestíbulo uma 
cruz de bronze. A mesma ceremonia e ao mesmo tempo 
fazem tres cardeaes nas outras tres basílicas.- Na épo
ca do jubileu, vê-se sempre affiuir a Roma um numero 
consideravel de peregrinos, de personagens illustres de 
todas as nações, e ás vezes até testas coroadas. No jubi
leu de 1350, contaram-se cerca d'um milhão e duzentos 
mil peregrinos. Em 1450 foi ainda maior a concorren
cia; de maneira que a turba immensa, que se apinhava 
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na ponte de Santo Angelo, occasionou a queda de mais 
de oitenta pessoas, que se afogaram no Tibre, nem con
tar as que morreram na. ponte. 

R oma em 1848, 4.'J, 50. 

CAPITULO XI 

D.A EXTREMA-UNÇÃO 

P . Que é a extrema-unção? 
R. A extrema-unção é um sacramento, que nos dá 

forças para resistir ás tentações do demonio na hora da 
morte, e nos restitue a saude, se nos convém. 

556. O mm·echal Villat·s 

Tendo sido ferido o marechal Villars na batalha. de 
Malplaquet, achou-se tão mal, que foi preciso adminis
trar-lhe os ultimos sacramentos. E propondo-s)-lhe, que 
se fizesse em segredo esta cercmcnia, disse : « N1o; já que 
o exercito não pôde vêt· Villars morrer como valente no 
campo de batalha, é justo, que o veja ao menos morrer 
como bom christão. » 

Vida do marechal ViUa1·s. 

557. Um príncipe ch1·istão e nm medico fiel 

O Delphim, pai de Carlos x, durante a lenta enfermi
dade, que o arrebatou á França, mo:~trou tant L corn.~em 
e resignação, que era impossível deixar de admirai-o; e 
assim o marechal de Richelieu disse um dia ett alta voz: 
Não ha senão a 9·eligiào, que possa ins-pim1· tento animo. 
Quando o seu medico, executando a ordem, que lhe dera, 
o avisou do perigo, em que se achava, elle disse-lhe sem 
a. menor emoção nem inquietação : «Breulle, agora reco
nheço, que és homem de bem; sempre te amei, e vejo, 
que mereces a minha estima. Pois bem, ordono-te, que 
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me avises com a mesma franqueza, quando observares, 
que o perigo é maior.» T endo-lhe sido dado este aviso, 
mandou chamar immediatamente o confessor, e recebeu 
os sacrat:1cntos com os séntimentos da fé mais viva e da 
humildade mais profunda. 

PnoYAnn, Vida do Delphim. 

558. B ellos sentimentos d'um philosopho conve1·tido 

La Harpe, durante a longa doença, quf} o levou á. se
pultura, mostrou o maior animo e a mais sincera piedade, 
exigindo, que lessem muitas vezes as orações dos agoni
santes. Apresentando-se um dia o senhor de Fontanes no 
meio d'esta triste ceremonia, o moribundo disse-lhe, es
tendendo-lhe a mão extenuada : «li! eu amigo, dou graças 
ao céo de me ter deixado o espírito bastante livre para 
sentir quão consolador e bollo é tudo isto.» 

CuATEAODUI AND, Miscellanea. 

559. Um joven estudante 

Tendo sido atacado d'uma grave enfermidade Ed
mundo de Laage, que estudava grammatica no pequeno 
seminario de S. Acheul, soube o perigo, em que se acha
va, e querendo-o a lguem excitar á resignação, disse va
rias vezes: Sim, sim, estou ?'esignado .. . , creio . . . 1 amo 
devb·as o meu Deus; e aceito 1·esignado todas as suas de
te?·minações. Para o animar contra as dôres, que acom
panham ordinariamente a proximidade da morte, per
guntaram-lhe, se queria, que lhe administt·assem a ex
trema-unção, e exclamou com transporte: Oh! sim, fica
rei contentissimo se a ?'ecebe?·. Recebeu-a effectivamente, 
com a mais edificante piedade, respondendo elle mesmo 
a todas as orações da Igreja. Não lhe foi inutil o auxi
lio d'este sacramento, porque parece, que o demonio lhe 
dava violentos combates; viram-o em varias occasiões 
fazer movimentos de cabeça e de braços, como quem re
pellia alguem, exclamando: Enfastias-me, vai-te . .. ; não 
te quero . .. ; meu Jesus, 'sou todo vosso, e de todo o meu 
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cCYração. Em outra crise semelhante, começou por si mes
mo em alta voz a oração dominical, que todos os assis
tentes continuaram com elle. Pouco tempo depois, como 
se mostrasse ainda mais agitado, disse-lhe um dos que o 
rodeavam: Não temas, meu filho i estão aqui cinco sacM·
dotes ao pé de ti. - Oh! ett não tenho medo, meu pad1·e, 
respondeu elle; e em seguida acrescentou em tom de voz, 
que arrancou lagrimas aos que o ouviram : Meu, Jesus, 
meu Detts I tende compaixão de, mim i não me desampa
reis n' esta misetauel vida. . . O meu Deus I entr11go a mi
nha alma nas vossas mãos. - Este piedoso mancebo ador
meceu no Senhor a vinte e sete de maio de : 825, na 
idade de quatorze annos. 

Piedosa recotclação dos exercícios. 

560 . .Apre9o que um mancebo fazia da ext1·ema-nnção 

E stava o joven Gabriel atacado d'uma feb1·e epide
mica, que grassava em Lavai (França) no n1eado do 
anno de 1826, e posto que a enfermidade fossJ doloro
síssima, elle não derramou uma só lagrima . T odo o seu 
cuidado em tranquillisar o espírito de seus paes, e as
sim para não os assustar não se atrevia a falia r-lhes de 
receber os ultimos sacramentos. Comtudo no dia de Na
tal sentindo-se peor, disse a sua mãi, que se o não le
vasse a mal commungaria. Esta, que se estava inquieta, 
era por vê t· o cuidado, com que lhe haviam occultado o 
estado do enfermo, assegurou-lhe, que isso lhe daria gran
de consolação, e que por tanto corria a chamar o con
fessor. Concordou-se em que no dia seguint.l lhe ad
ministrassem o santo Viatico; mas o mal faz taes pro
gressos, que julgaram conveniente administraJ -lhe tam
bem a extrema-unção . E como não houve tfmpo de o 
prevenir , o medico , temendo a impressão, que esta cera
mania inesperada lhe poderia causar, disse : Mas eu não 
tinha fa llado da ext1·ema-unção. - E porque não? res
pondeu Gabriel; eu estou muito contente de que assim se 
faça; é um sacramento tão santo e tão bello! Para as un
ções, apresentou elle mesmo as mãos com admiravel fer-
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vor, respondendo a todas as orações. Quando lhe trou
xeram o corpo de nosso Senhor, parecia lançar-se ao seu 
encontro com todas as suas forças. Deus fez-lhe a graça 
de conservar a presença d'espirito durante a ceremonia. 
Depois de concluída, dizendo-lhe sua mãi: Meu filho, o 
Senhor curou tantos enfe?'1nos d1wante a sua vida mortal, 
que espe1·o o mesmo f a·IJO?' da visita, que acaba de te fa
ze?·; elle respondeu: Tambem eu o espe1·o, minha mãi, mas 
ainda que assim não f osse .• . É a unica palavra, que se 
atreveu a dizer sobre o seu estado; palavm preciosa, que 
denota mais alguma cousa de que uma simples resigna
ção ás ordens da Providencia. Todo o dia, que se seguiu 
á recepção dos sacramentos, não cessou de manifestar 
quanto se julgava ditoso. Temiam causa1·-me má imp?·es
são, dizia elle; não expe1·únentei senão a d'um grande 
gozo. Uma hora antes de expirar, repetiu um acto de 
amor de Deus, que lhe suggeria o confessor, que não o 
abandonou, até que entregou a alma ao Senhor no dia 
de S. João, vinte e sete de setembro de 1826. 

Recordações de S. Acheul. 

561. A ext1·ema-unção dá forças para mo?Te?' 

S. Francisco de Sales, em uma de suas visitas pas
toraes; encontrou um velho, que desejava ter, antes de 
mot'l'er, a consolação de vêt• o seu bispo. O mesmo em
penho mostrou o santo prelado, accedendo aos seus dese
jos. Depois de se ter confessado, o bom velho, achando
se só com S. Francisco de Sales, disse-lhe : aMorrerei 
cedo'(» O prelado, julgando, que elle estava possuído de 
temor, e querendo tranquillisal-o, respondeu-lhe : a Tenho 
visto restabelecer-se outros em peor estado. -Mas julga, 
que morrerei? - Um medico r esponderia melhor do que 
eu a esta pergunta. Entregue-se nas mãos de Deus, afim 
de que faça de si o que fôr de sua vontade, e isto será 
sempre o melhor para si. -Não é por t emor de morrer, 
que faço esta pergunta, porque custa-me resolver-me a 
sahir d'esta enfermidade. - D 'onde lhe vem pois este 
desgosto da vida, que é tão natural amar-se?- Se Deus 
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me não tivesse mandado viver até que elle me tire d'este 
mundo, ha muito tempo, que já não estaria n'elle.- Teve 
pois algum desgosto, que lhe fez aborrecer a vida e de
sejar tanto a morte? Soffreu algum damno na saude ou 
nos bens?- Não, senhor; tenho gozado de boa saude 
até á idade avançada em que me acho, e possuo bens de 
sobra; graças a Deus, não sei o que é a pobreza.-Tem 
pois algum desgosto de família?- Sou feliz, quanto se 
póde desejar; os meus parentes nunca me deram o menor 
dissabor, e se tivesse pena de deixar o mundo, seria por 
me separar de minha familia. - D'onde lho provém 
pois, meu filho, esse desejo da morte? - Eu ~ h'o digo : 
Nos se7·mões ouvi faze?' semp7•e tantos elogios da G ut7·a vida 
e das delicias do céo, que este mundo me pm·ece um ve7·
dadeiJ•o ca7·ce1·e.» Então discorrendo sobre este bello as
sumpto, disse cousas tão maravilhosas, que S. F rancisco 
de Sales ficou encantado e banhado em lagrimas de ter
nura; vendo principalmente, que este homem simples e 
sem sciencia tinha sido instruido pelo mesmo D eus, e que 
não lhe haviam revelado tão sublimes cousas a carne ou 
o sangue, mas sim o espírito de Deus, adminie trou-lhe o 
sacramento da extrema-unção, e poucas horas de pois viu-o 
expirar sem se queixar de dôr alguma. 

Espit·. de S. Francisco de Soles. 

562. Bellos sentimentos d'um m07·ibundo 

Em certo hospital, um medico novel, deseja do talvez 
curar mais depressa um enfermo, afastava o sacerdote e 
occultava a mesa preparada para lhe dar a e:x trema-un
ção i mas o enfermo chamou de novo o sacerdo ce e, quei
xando-se do medico, disse-lhe : «Mais urgentes me são os 
r emedios da alma que os do corpo i o medico s Jm duvida 
não me curará i é mister, que eu pense na ou tra vida. » 

Gazeta do clero de 21 de abril o e 1832. 
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CAPITULO XII 

DA ORDEM 

P. Que é a Ordem? 
R. A Ordem é um sacramento instituído por nosso 

Senhor Jesus Christo para consagrar os sacerdotes, e dar
lhes a graça de exercer santamente as suas funcções. 

563. Que G o sace1·dote 

Sabeis o que é um sacerdote, vós, a quem irrita este 
só nome ou faz sorrir de desprezo? Um sacerdote é por 
dever o amigo, a providencia viva de todos os desgra
çados, o consolador dos affiictos, o advogado dos que es
tilo destituídos de defeza, o amparo da viuva, o pai do 
orphão, o r eparador das desordens e dos males, que as 
paixões e as vossas funestas doutl'inas produzem. A sua 
vida inteira não é mais que um continuo e heroico sacri
ficio para fazer a felicidade de seus semelhantes. Quem 
de vós consentiria, como elle, em trocar as alegrias do
mesticas, todos os gozos e bens, que o homem busca com 
tanta avidez, por trabalhos obscuros, deve,res pesados, 
funcções cujo exercicio repugna aos sentidos e abate o 
coração, para nllo colher de tantos sacrifi.cios outro fru
cto que o desdem, a ingratidão e o insulto? -Ainda es
taes submersos em um profundo somno, e já o homem 
de caridade, antecipando-se á aurora, começou de novo 
o curso de suas beneficas obras. Já visitou o enfermo, 
soccorreu o pobre, enxugou as lagrimas do infortunio ou 
fez saltar a.s do arrependimento, instruiu os ignorantes, 
fortificou o fraco, confirmou na virtude almas agitadas pe
las paixões. Depois d'um dia cheio de semelhantes sacri-. 
ficios, chega a noite, mas não o repouso ... Á hora, em que 
o prazer vos chama aos espectaculos e ás distracções, vão 
a toda a pressa em busca do ministro sagrado; um chris-

http://www.obrascatolicas.com



464 

tão está proximo do seu ultimo momento, e talvez morrerá 
d'uma enfermidade contagiosa; não importa: o bom pas
tor não deixará expirar a ovelha sem sua visar as suas 
angustias, sem a rodear das consolações da esperança e 
da fé, sem orar, a seu lado, ao Deus, que motTeu por 
ella e n'aquelle mesmo momento lhe dá no sacramento 
de seu amor um penhor certo da immortalidade. -Eis
aqui o sacer dote, não tal como a vossa aversão se com
praz em o afigurar, mas tal como existe no meio de 
vós. 

Lam1nnais. 

564. Um sacerdote junto ao leito d 1um grande criminoso 

Chamaram uma vez um caritativo ecclesiastico para 
administrar os ultimos sacramentos a um anciâ.o. Á vis
ta do ministro de Deus, o moribundo turba-se e treme 
todo, e exclama : «Ah I meu padre, póde aguentar a 
minha presença e ouvir-me? esta mão, de que a morte 
se apodem já, assac>sinou trinta companheiros seus ... -
Tranquillise-se, responde o virtuoso sacerdo\e ; ainda 
resta um para o consolar n'este affiictivo trans.l. » Quão 
admiravel é a r eligião, que inspira taes sentimentos ! 

Gazeta dos cultos de 8 d 'agosto d1 1826. 

565. Respeito devi do ao sace1·docio 

Achando-se S. Martinho de Tours em Treveres, para 
pedir ao imperador Maximo o perdão d 'algun s desgraça
dos, o príncipe, olhando como um motivo de exlraordi
nario gozo ter obtido do santo, que comesse á. sua mesa, 
convidou as principaes pessoas da côrte, er tre outras 
seu irmão e seu tio, ambos condes, e o prefei1o do pre
torio. O santo foi collocado ao lado do impe ·ador , e o 
sacerdote, que o acompanhava, entre os dous < omles. No 
meio da comida, um oflicial, segundo o costum•,, apresen
tou o copo ao i mperador. 1\Iaximo ordenou, que o apre
sentassem a S . Martinho, esperando recebei-o de sua 
mão; mas o bispo, tendo bebido, deu-o ao seu sacerdote, 

http://www.obrascatolicas.com



465 

como se fosse a pessoa mais digna de toda a companhia. 
O imperador e toda a sua côrte applaudiram esta a<.:ção. 

Vida de S. Marti11ho . 

566. Qt,e cliz S . J oão Chrysvstomo áce1·ca dos sacerdotes 

Tambem em tempo de S. João Chrysostomo havia, 
como nos nossos dias, ainda que em muito menor nume
ro, christão.; que, em vez de ouvir e r espeitar os minis
tros de J esus Christo, não lhes manifestavam senão des
prezo e ingratidão ; eis-aqui a justa reprehensão, que 
lhes dava o santo doutor: « Christãos ingratos, é este o 
reconhecimento, que mostraes pelos serviços, que vos fa
zem os ministros do Senhor? Não fostes r egene1·ados nas 
aguas do baptismo pelas mãos do sacerdote? Não rece
bestes por seu ministerio o perdão de vossos peccados? 
Não offerece olle por vós o augusto sacrifieio, que vos 
dá o corpo e o sangue de Jesus Christo? Não são os sa
cerdotes, que vos instruem, que distribuem a vossos fi
lhos o pão da divina palavra, que vos aununciam o r ei
no de D eus, oram por vóil e vos abrem as portas do céo ?:. 

Biblioth. dos padres. 

567. Alexand1·e I da Rt,ssia e um sace1·dote catholico 

Alexandre I , imperador da Russia, teve em Vienna, 
no mez do setembro de 1822, uma larga conversação 
com o príncipe de Hohenlohe. O príncipe, depois de dar 
em uma carta, que publicou, alguns pormenores sobre 
a conversação, que ti vet·am, continúa n'estes t ermos: 
«Aquellas palavras foram seguidas d'uma pausa, duran
te a qual o imperador fitou em mim os seus olhos ; poz-se 
logo de joelhos, pedindo-me a beoção sacerdotal . Seria 
difficilimo ex primil· a emoção, que experimentei n'aquel
le momento. Com tudo, reanima ndo omeu espírito, disse : 
Devo permittir, que tão grande monarcha se humilhe 
d 'este modo diante de mim, pol"que o r espeito, que vossa 
magestade me manifesta, nilo se dil"igo a mim, mas sim 
Áquelle, que eu sirvo, e que com o seu precioso sangue re-

C4TEclswo. 30 
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miu vossa magestade bem como todos os homens. E assim, 
derrame o Deus trino e uno a sua graça celestial sobre 
vossa magestade ! seja Deus o escudo de vossa magestade 
contra todos os seus inimigos, e a sua força em todos os 
com bates; encha o seu amor o coração de vossa magestade, 
e n 'elle permaneça a paz de nosso Senhor J esus Christo 
em todo o tempo.» -Parece certo, que Alexandre I mor
r eu catholico. 

Explic. do Cateciemo de Man.t . 

568. Como D eus castig" os que desprezam os sace1·dotes 

Cerca do anno 1690, em uma parochia da diocese de 
Besançon e a poucas leguas da dita cidade, aconteceu 
um facto surprehendente, que foi olhado como tm castigo 
do céo, para inspirar o respeito devido aos pastores das 
almas. Dous libertinos escandalisavam a parochia com 
as suas desot·dens ; o cura informado d 'isto, a visou seus 
paes, que r eceberam mal o aviso do parocho; tanto, que 
um d'elles teve a insolencia de lhe responde r : Senhor 
cura, occttpe-se no seu ll'revim·io, e não se er.t1·emetla no 
que se passa em minha casa ; deixe di ve1·ti1·-s., a mocida
de. - Se o aviso das des01·dens de sua f am ilia, respondeu 
o cura, é porque o· meu de ver me obriga a iss J . Estou en
carregado da alma de seu filho, bem como da sua, e por 
conseguinte devo vela1· sobre a sua conducta e av isal-o. 
F allo-l!w como pm·ocho, e o senho1· não me falla como chris
tão; cuidado não o castigue D eus a si e a seus filhos, cuj as 
desordens autho1·isa. - O homem, em vez de se aprovei
tar do aviso do parocho, espalhou na parochi 11 que tinha 
dito taes verdades ao cura, que se 'guardar a d'alli em 
diante de lhe fazer observações. Isto teve lugar n 'um 
sabbado, e como se tornava publico, o cura .julgou pru
dente dar no dia seguinte á pratica uma 1 xhortação a 
este r espeito. Mas fel-o com muita moderas ão, dizendo, 
que est imava todos os seus freguezes ; que, quando se 
via forçado a. aàmoestal-os em publico ou em particular, 
cressem, que não era para lhes causar o mais mínimo 
desgosto, mas sim por caridade, e para bem de sua. alma; 
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que se desprezavam as advertencias do parocho, offen· 
diam a Deus, que não podia deixar de punir taes des· 
prezos.- Depois da missa conventual, aquelle que na 
vespera recebera mal as adver·tencias do cura, começou 
de novo as suas invectivas, dizendo, que :os sacerdotes 
não eram bons senão para reprehender, mas que elle 
ria-se de todas as suas reprchensões e advertencias. Pas· 
saram os dous libertinos o resto do dia na taberna com 
consentimento de seus paes ; e para mais insultar o cura, 
deram n'aqueUe dia ainda mu.ior escandalo que as outras 
vezes; mas Deus poz termo á sua vida escandalosa com 
um castigo exemplacissimo. - No dia seguinte, o céo 
ameaçava uma tormenta. Os dous libertinos foram com 
outros mancebos, que eram bem morigerados, ao campa· 
nario da igi.·eja tocar os sinos ; n'esse momento ouviu-se 
um horrível trovão, e os quatro mancebos espantados des· 
coram a toda a pressa para se escapar. Em quanto des· 
ciam, um raio matou os dous libertinos, mas de tal mo
do, que se conhecesse, que era um castigo de Deus, e 
eis como:- O raio, ao cahir, depois de ter dado algu· 
mas voltas pelo campanario, seguiu os quatro mancebos 
ao meio da escada; não fez nenhum damno ao primeiro, 
que era bom, matou o segundo, que era um dos liberti· 
nos, e sem causar a menor lesão ao terceiro, feriu o 
quarto, que era o segundo libertino, e o deixou morto. 
Em seguida o raio entrou na igreja, onde estava a mãi 
d'um dos libertinos ; levantou-a, arremesEou-a contra a 
parede, sem fazer damno algum ás outras pessoas, que 
alli se achavam. Á vista de tão extra ordinario acciden· 
te, reconheceu-se a justiça de Deus, e os paes d'estes 
libertinos foram, derramando lagrimas, pedir perdão ao 
parocho. 

Instl'ucção da mocidade. 

569. P1·ocedimento admiravel d'alguns meninos 

Em uma das épocas mais desastrosas da revoluç~o 
franceza, prenderam os sacerdotes do departamento do 
Sana e Oise, amontoaram-os em carros,.e conduziram-os 
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a V ~rsalhes, onde sem dinheiro, nem rocursos, .uão viam 
diante de si senão a morte. Mas Deus, cuja santa dou
trina prégavam, e cuja providencia alimenta as aves do 
céo, Deus que desceu com D~niel á. cova dos leões para 
lhes aplacar o furor, en trou tambem com os confessores 
da fé no carcere, e inspirou ás almas fieis de V ersalhes 
a caridade, que cria recursos. E quem julgaes, que fo
ram os ternos ministros de que se serviu a Providencia 
para alimentar o justo nas cadêas? Foram os meninos. 
Estes distinguiram-se por seus activos cuidados, e por 
sua terna solicituJe . Pedem em altos gritos po1· aquelles, 
que os instruíam, e que, havia muito tempo, Of prepara
vam para a primeira communhão ; repartem •1 pão com 
os seus paes espirituaes, e lhes entregam o dinheiro, que 
teem á sua disposição. Uma menina de dez a onzu an
nos, nada tendo que offet·ecer, imaginou n m recurso, 
que devia procurar-lhe o meio de não se deixar sobre
pujar em caridade por nenhum de seus companheiros . 
Era adornada d'uns bellissimos cabellos ; segu ndo o pri
meiro movimento de seu coração, entra em casa d'um 
cabelleireiro, e propõe-lhe ventler-lh'os ; este fica menos 
admirado da fot·lllos ura dos cabellos e das va tagens da 
compra que do sacrifieio, que quer fazer a me·tina, e diz
lhe: «E sua mãi approvará tão generoso desíg nio?- Os 
cabellos são propriedade minha, não tenha m:nhuma du
vida; minha mãi é tão boa! ... a obra, a que destino o 
preço, me obterá o seu perdão . .. » Ou vindo estas pala
vras, o cabelleireiro não insiste mais; corta -lhe os ca
bellos, e a menina corre logo á prisão, contentissima de 
empregar n'esta. obra de caridade o que tant:ls donzellas 
consagram todos os dias ao luxo o á vaidade . 

CArmoN 1 Da educaçllo. 

570. Um mancebo castigado por se ter o ·denado 
sem vocação 

Em tempo, que S. Bento brilhava pela lama de seus 
milagres e por sua eminente santidade, foi ter com elle 
um joven ecclcsiastico, rogando-lhe, que o livrasse do 

http://www.obrascatolicas.com



469 

demonio, f}tte o atormentava. O santo, empregando em 
favor d'cste mancebo o valimento, de que gozava diante 
de Deus, conseguiu livrai-o do espírito maligno; mas de
pois que o sarou, ordenou-lhe da parte de Deus, que 
nunca recebesse as ordens sacras, acrescentando que, se 
tivesse o att·evimento de as receber, Deus daria ainda 
poder ao demonio sobre o seu corpo, em castigo de sua 
t emeridade. Assustado d'esta ameaça, o mancebo tomou 
primeiro a resolução de se conformar com o sabio conse
lho, que lhe havia darlo o santo solitario; mas quer o 
fosse esquecendo pouco a pouco, quer o fizesse, arrasta
do pelas suggestões de seus paes, ou pelo engodo do in
teresse, pediu ao seu bispo, que lhe conferisse as sagra
das ordens. O p1·elado, que ignorava o que se tinha pas
sauo, não pôz difficuldade em dar-lh'as, mas apenas o in
feliz as recebeu, cahiu aos pés do bispo, fazendo mil 
contorsões horríveis, e exclamando com voz terrível, 
que estava possuído do demonio, e que merecia este cas
tigo, pois, apesar da prohibição, que Deus lhe fiz era por 
meio de S. Bento, tivera a temerida-ie de pedit· e rece
ber as ordens sacras. - Ainda que Deus não castigue 
ordinariamente d'um mo:io tão sensível os quo são infieis 
á sua vocação, nem por isso é menos real e menos ter
rível o castigo. 

lltJentor dos ma11cebos. 

571. M u1·te edijicante d' um sob1·inho de Wellington 

Q11ando a rainha d'Inglaterra visitou a Irlanda em 
1849, formava parte da sua comitiva o capiti!o Carlos 
Reinaldo Pakenman. O seu porvir não por\ia ser mais 
brilhante; era offi cial da guarda r eal, sobrinho do ge
neralíssimo dos exercitas britannicos, o duque de W elling
ton, represen tante d'urna das mais illustres famílias d'In
glaterra, e assim podia aspirar a tudo. Pois bem ; o no
bre mancebo morreu , poucos annos depois, em um dos 
conventos mais pobres de Dublin, debaixo do nome de 
padre Paulo de S. :Miguel: e com o habito de f1·ade da 
ordem austera dos pensionistas de Harolds Croiss .-En-
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tre todas as conversões celebres acontecidas n'estes ulti
mos tempos em Inglaterra, a mais maravilhosa fci talvez 
a do capitão Pakenman. Quando o doutor Newman, o 
padre Faber, o doutor Mannog, e essa longa serie de 
ecclesiasticos e leigos, que tanta gloria deram í Igreja 
com a sua con ve1·são, abraçaram a religião catholica, fi
zeram-o á força de longos estudos, sendo como o resul
tado de meditações profundas e de reiteradas or:tções. A 
conversão do capitão Pakenman verificou-se d'um modo 
diffet·ente. Pouco tempo !lntes de voltar de Irlanda, um 
seu amigo, ministro que foi da Igt·eja anglicana, mas 
fi liado na escóla puseista, emprestou-lhe um livro inti
tulado Espú·ito de Santo 4_ffonso de Ligorio. Esta lei
tura, segundo elle mesmo confessa, foi para Plle uma 
torrente de luz, que lhe deu a conhecer verdades, que 
até então não porlia discernir. Esclarecido pela sua luz 
divina, resolveu examinar detidamente os fun1lamentos 
da. fé catholica. Não podendo o seu amigo satisfszer com
pletamente os seus desejos, recorreu ao cardeal Wiseman, 
então bispo, e obteve do sabio prelado as explicações, 
que desejava. Poucas semanas basta.mm para tomar uma 
resolução definitiva, mas a sua. alma ardente pe lia ainda 
mais. Vai aos estados, que possuía no condado de Wor
cester, e na quarta-feira de Cinza de 1851 apresenta-se 
ao reverendo padt·e Vicente, superior do ruo3teiro de 
Bradway, pede-lhe licença para fazer exercícios n'aquel
la santa casa, e na quarta-feira da semana santa mani
festa afinal os seus desejos de entrar na ordem. Não 
houve meio, que se não empregasse para o dismadir de 
seu proposito e pat·a que escolhesse sequer um instituto 
menos severo; mas tudo foi i nu til.- Ao cab1J de dous 
dias, quinta e sexta-feira santas, que passou ar te o San
tíssimo Sacramento, pedindo ao Senhor a gm ;a de co
nhecer a sua vocação, declarou a sua resoluç to irrevo
gavel. Na segunda-feira de Paschoa, Pakenman partiu 
para Londres, vendeu os seus bens, empregou a maior 
parte de sua fortuna em fundações religiosas, < nos prin
cípios de maio 'tomou o habito religioso no I obre con
vento de Bradway. -No fim d'esse anno fez cs seus vo-
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tos solemnes, e foi ordenado de sacerdote a 29 do setem
bro de 18óó. Em seguida, dirigiu-se a Roma, e na sua 
volta foi nomeado reitor do convento recentemente esta
belecido em Harolds Croiss. D esempenhou de tal sorte o 
seu oat·go, que grangeou a estima de todos por sua man
sidão e doçura. A prégação, a instrucção, e a caridade 
occupavam toda a sua vida, e o seu exemplo conquistava 
innumeraveis almas para Deus. A sua infatigavel acti
vidade e as suas mortificações desenvolveram no seu co
ração uma enfermidade, que era hereditaria na família. 
O padre Paulo não só supportou com resignação as dô
res, mas até desejava, que fossem mais agudas, para me
lhor oxpi:lt· os seus peccados, segundo clle mesmo dizia. 
Afinal morreu no Senhor com a paz com que morrem os 
justos . .Milhares de pobres acompanharam á sepultura o 
cadaver d'este sacerdote, que havia sacrificado tudo, 
nascimento, honras e riquezas para se abraçar com a cruz 
de nosso Senhor J esus Chdsto. 

O amigo da ,·eligiii.o. 

CAPITULO X III 

DO Má'rRIMONIO 

P. Que é o matrimonio? 
R. O matrimonio é um sacramento instituído por 

nosso Senhor Jesus Christo para santificar a união entre 
o homem e a mulher. 

572. Santa Mm1ica1 nwrMlo de casados 

Um dos modêlos mais completos, que se possa apresen
tar a uma mulher casada, é cet·tamente Santa Monica, mãi 
de Santo Agostinho. Como Patl'icio, seu marido, era pa
gão, e se deixava dominar das paixões, ella desYelou-se 
em o ganhar para D eus, trabalhando n'isto com uma 
submis!!ão, doçu1·a e paciencia admiraveis. Procurava não 
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o azedar com reprehensões. Nunca se queixa v \ d'elle, 
antes occnltava as suas faltas a todos os que ccnviviam 
com ella . Com este procedimento verdadeiramente chris
t ílo, Monica captivou o coração de seu marido, que a es
timou, admirou o respeitou. E como dirigia frequente
mente ao Senhor fervorosas orações pot· seu marido, foi 
por fim ouvida. Patrício deixou-se instru Í!·, e converteu
se. Recebeu o baptismo, e desde então foi puro, casto, 
dôce e digno de ter Monica por esposa. 

573. P1·udencia admimvel d'uma donzella 

Uma mulher, que se casa com um homem sem reli
gião, expõe-se ao perigo quasi certo de se perrler n'este 
mundo e no outro. Guiada por este principio, ma j oven 
rompeu o matrimonio, que ia contrahir. Como havia sido 
educada. por uma mài christã, e Deus tinha abençoado 
osta educação eminentemente religiosa, a graç1. aperfei
çoira de tal sorte a natureza que, apesar de que nad a 
havia que desejar quanto i fortuna, e era um partido 
vantajoso a todos os r espeitos, comtuclo a pru lentissima 
donzella desprezou-o. Üi! paes enganados, como muitas 
vezes succede, tinham escolbirlo 11m maneol o, a quem 
não faltava senão o essencial. Ti nha talento (' riquezas, 
mas não tinha religião nem princípios. Apro}.imando-se 
o momento do casamento, eis que o discípulo da impie
dade rleixa escapar o segredo, e declara que nã > somos se
não moas machinas sensíveis e organisadas. Notando o cf· 
feito, que este absurdo matcriali~mo produzia ~obre a sua 
futu ra esposa, julgou sahir do embaraço, dizendo- lhe, que 
era. uma machina. divinamente organisada, cspir tua! e ama
vel, pois o nome de Dens se acha até nos labioi do ímpio. 
A doozella atalhou a conversação, que a tin 1a summa
mente desgostado i contou tudo á ma virtuosa nài, e d'ac
cordo com clla, escreveu o seguinte bilhete a que tinha 
deixado de ser digno de sua estima: a Senhor, surpre
hendeu-me horrivelmente dizendo-me, que : tão erarr.os 
mais do que macbinas i por brilhantes quo sejr m as qual i-
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dade~, com que procurava adornar-me, creio que, quando 
um homem é verdadeiramente sensível e delicatlo, deixa 
áquella, que quer fazer feliz, as dôces idéas da r eligião 
muito mais proprias para a felicidade que essas frias 
idéas de machina e de materia nada favoraveis á virtu
de. Qualquer bem depressa se desgosta d'uma machina 
ainda que seja bella., que não dura muito tempo, e en tão 
que ventura póde esperar urna mulher d'um homem ma
china? D -O mancebo tratou de dissimular os seus prin
cípios, mas não os mudou; com tudo achou com quem ca
sar-se, mas foi tão mau marido e mau pai, como havia 
sido mau fi lho. 

M E n \ULT , ÂlJolog. i11volunt . 

574. Firmezn d'uma joven cateclwmenct 

Ha pouc·os annos, administraram o baptismo a uma 
joven catcchumena, de idade de deze11ete annol' 1 que ed i
ficou os christãos com a sua firmeza e adhesi"to inv iolavel 
ao Christianismo. Os exemplos domesticos eram os mais 
capnzes de seduzir uma joven. Filha de pacs idolatras, 
achava na sua propria família os maiores obstaculos ás 
virtudes, que praticava. Para a provar a inda mais, Deus 
permittiu, que um moço liberti no prettmdesse casar-se 
com ella; não hou•e experliente, de que não se servisse 
para a fazer consentir no matr·imonio i até chegou a pro
metter abraçar o Ch:·istianismo. O pai e a mãi da cate
chumena, que estavam comprados pelo mancebo, trata
ram-11. com a maior deshumanidade para vencer· a sua 
constancia. Seu irmão chegou até a ameaçai-a com a 
morte, se porfiasse em negar o seu consentimento. Mas 
nem as ameaças, nem os maus tratos lh e canRaram abalo 
algum i toda a sua consolayiio era ir á ig reja c dizer ao 
sacerdote, que a baptisou: aNão me assusta a morte, com 
que me ameaçam; de boament~ a preferiria. ao partic.lo, 
qne me propõem. O mancebo, com quem quizcram ca
sar-me, é um seductor i não pensa de modo nenhum em 
se converter i e ain da que fossem sinceras as suas promes
sas, ninguem me fará quebrar a resolução, qu e tomei, de 
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não ter outro esposo que Jesus Christo. » Chegou t to longe 
a perseguição, que continuaram a fazer-lhe, que se viu 
obrigada a occultat·-se em casa d'um parente, que era 
christão; alli foi provada por varias enfermidaues, que 
não diminuíram o seu fervor . Algum tempo depois, sa
bendo, que sua mãi se achava em perigo de perder a 
vida por causa de duas cataratas, que tinha nos olhos, 
a generosa filha, esquecendo os maus tratos, que d'ella 
havia recebido, correu logo em seu soccorro ; a sua ter
nura e os seus assíduos cuidados enterneceram e capti
varam tanto o coração de sua mãi, que esta, indo com 
sua filha á igreja, se fez instruir para se dispôr a rece
ber o baptismo, que pediu com toda a i nstancia. 

Cartas edificantes, t . VI . 

57õ. B ella ?'esposta d'uma ?'ainha 

Poucos dias depois de se haver effeitua.do o matrimo
nio de Maria Lechsinska, princeza de Polonia, <~om Luiz 
xv, rei de França, sua avó e confidente, acha: tdo-se só 
com ella, perguntou-lhe o que pensava a respeite' d'aquel
le grande successo : o: Ai, minhu avó, lhe respondeu a 
princeza ; não tenho se-não u m pensamento que, ha oi
to dias, absorve todos os mais, e é, que seria nuito des
graçada, se a corôa, que me offerece o rei de França, 
me fizesse· perder a que me destinava o Rei do céo. » Re· 
flexão sublime d'uma alma, a quem a fé eleva v L ao thro
no; reflexão que deveriam fazer todas as donzellas, pen
sando nos perigos, a que se expõem, casando-SE>. 

Vida de Mal'ia Lecluinska· 

576. Piedosos sentimentos d' uma moçc 

Sendo conduzidas ao supplicio as fil has d'um fidalgo 
(Billié), cujo unico crime era amar a Deus e ~o rei, um 
official republicano, querendo salvar uma d'el as, disse
lhe: «Siga-me, e casarei comsigo. - Deixe-me, ,·espondeu 
ella; antes quero morrer que ter a ignomínia le pel'ten
cer a um inimigo de meu Deus e de meu rei. I 

Cartas vendeanas. 
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577. Uma mãi e suas tres filh~s assassinadas 

Durante o r einado do terror, foi presa pelos revolu
cionarios a senhora de Surinier com tres filhas suas, e 
depois de lhes roubar o pouco que lhes restava, acaba
r am por malt:-atal-as. Chegadas a Mortagne, conduzi
ram-as á presença do commandante, que se achava com 
algumas pessoas tão ímpias e desalmadas como elle. As 
pobres mulheres estavam meio mortas pelo bafbat·o tra
tamento, que tinham soffl'ido. A filha mais velha quiz 
fallar a esseil tigres e rogar-lhes, que trouxessem um as
sento pat·a sua roãi, que se achava muito fatigada . «Em 
breve descança.rá na palha» , r espondeu um dos patriotas; 
resposta cruel que fez abrir os olhos áquellas infelizes. 
«Minhas filhas, lhes disse a roài, levam-nos ao mat·tyrio. » 
Com effeito, no dia seguinte conduziram-as a Augers, 
onde pereceram no cadafalso . Já subiam para o carro fa
tal, quando um cidadão propoz á mais nova, que era 
formosíssima, casar-se com ella. Mas ella, r ecebendo esta 
proposta com a mais viva indignação, respondeu-lhe com 
nobre orgulho: aTu queres, que eu me case com um dos 
cumplices na morte de minha mãi! Prefiro o cadafalso 
a semelhante infamia, e dou graças ao céo, que me tira 
d'uma terra habitada por taes monstros.» Dizendo estas 
palavras, lança-se nos braços de sua mãi, e depois de a 
haver abt·açado estreitamente, sem derramar uma lagri
ma, partiram ambas para a eternidade . Suas irmãs mor
l'eraro coro o mesmo valor. 

A scnhom de Sapinaud. 

578. Matrimonio edificante 

Um medico, que vivia em certa capital, contrahiu 
matrimonio em outubro de 1829, com circumstancias 
muito edificantes.-Um de seus amigos introduziu-o em 
casa d'uma família recommendavel por suas virtudes, 
dando-lhe esperanças de obter a mão d'uma filha unica 
tão piedosa como os membros da familia. Não tardou, 
que a moça fosse promettida ao doutor, cuja amavel mo-
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destia igualava a sua sciencia. - Ia em breve celebrar
se a ccremonia nupcial, quando o merlico foi tl'r com a 
mãi de sua futura esposa, e lhe ped iu permisslLo de fal
lar a sós com sua filha Emitia. «Não é pos~ivel, senhor, 
responde ella d' um modo cortez; minha fi lha acha-se 
adoentada desde ha dous dias e precisa de tra•tquillida
de. -Mas, senhot·a, é bem notavel, que eu não possa 
fallar um instante com a sua filha; apenas tive o prazer 
de a vêr tres ou quatro vezes em sociedade; até aqui não 
pude manifestar-lhe os meus sentimentos, nem conhecer 
perfeitamente os d'ella. - Penalisa-me, senhor, a sua in
sistencia; mas a minlla filha não póde agora apparecer 
lhe.-Tenho que communicar-lhe uma cousa muito im
portante. - Chamai-a-hei, já que tanto insta ; mas ha
de fallar-lhe na minha presença ; porque ella nunca se 
viu a sós com nenhum homem.- Niio devo eu ser 
brevemente seu esposo?-Então, senhor , minha fi lha 
não me pet·tencerá ; até essa hora cumpre-me desempe
nhar para com ella os deveres d'uma mãi christã e pru
dente. - A h! senhora, exclama o medico ; é preciso pois, 
que eu lhe co nfie as minhas intenções. Educado tambem 
por pacs religiosos, conservei-me sempre fiel á religião 
santa, que nos dieta um procedimento tão helio. A indif
ferença, que se nota desgraçadamente entre os homens, 
que exercem, como eu a medicina, póde inspirar-lhes 
du~idas; mas longe de participar d'ella, eu r-lorio-me e 
felicito-me de seguir exactamente as praticas d L fé; quan
to mais as estudo maiores e mais venera,reis rue parecem. 
Se insisti tanto para ter uma conversação a eós com sua 
filha, é porque queria sondar as suas disposi ,ões a este 
r espeito, e recommendar-lhe, que se pt·epare com uma 
confissão geral e a recepção da adoravel Encbaristia para 
a benção nupcial, afim de merecer com ell a todas as 
graças, que lho são anne:xas . » Ouvindo estas palavras, 
a mãi não pôde conter as suas lagrimas; hnça-se nos 
braços do virtuoso medico, e diz-lhe : «Poi!l bem, meu 
:filho, commungnremos todos juntos; vá ter com a sua es
posa, e diga-lhe, que eu lhe chamei meu filho . Vá, os 
seus sentimentos annunciam-me, que ambo1 serão feli-
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zes. » O piedoso medico, não contente com isto, mandou 
celebrar durante oito Jias o santo sacrificio da missa 
para attrahir assim a abundancia das bençãos celestiaes. 
Mas o que houve mais bello e mais terno, foi vêr no dia 
do matrimonio aproximar-se ambos os esposos da sagra
da mesa, rodeados um de seu r espeitavel pai e de sua 
mãi, que choravam de alegria, e o outro de sua mài o de 
sua avó, r ecebendo todos juntos a communhão com os 
seus dignos filhos. Que bello exem plo para. a juventude ! 
Que lição para tantos paes indifferente.s ou ímpios! Oh! 
Se todos os casamento3 se parecessem com este, quão di
tosa e tranquilla estaria a sociedade ! 

Sova e..'"Cplicaçiio do Catecismo-

579. Bellv ?'asgo de p rudencia 

No anno de 1836, e~tava a senhora S. B. a ponto 
de contrahit· um matrimonio muito vantaj oso, quando 
soube, que aquelle, com quem ia casar-se, não só não 
frequentava os sacramentos, mas até proferi?. em varias 
circumstancias gracejos e sarcasmos contra a religião. 
No mesmo instante declarou a sua família, que o matri
monio não se effei tuaria; deu-se pressa em restituir as 
joias, que tinha recebido, sem que podessem forçal-a a 
mudar de resolução quantas instancias c obser vações lhe 
fizeram. Depois casou-se com um homem de medíocre 
fortuna, mas de muita piedade, com quem passa os dias 
mais ditosa. 

Explicarfio do Catecismo de llfans. 

580. Indissolubilidade do matrimonio 

Pelo anno 782, tendo o imperador Constantino VI 
concebido uma criminosa paixão por T heodota, dona de 
honor da impera triz Maria, a quem elle jámais havia 
amado, esquecendo, que os vínculos do matrimonio são 
indissolu v eis, resolveu rom pel-os para se casar com T heo
dota. Desejava muito, que S. Tarasio, patriarcha de 
Constantinopla, approvasse o seu divorcio, e conheceo-
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do, que não seria facil convencei-o, enviou -lhe um 
de seus principacs officiaes, que lhe declan.sse, que 
Maria havia empregado o veneno para se de3fazer do 
imperadot·. Tarasio limitou-se a responder com estas pa
lavras, suspirando: «Não sei como o imperador poderá. 
supportat· a infamia, de que vai cobril-o ante o universo 
inteiro este divorcio escandaloso; tambem não sei como 
poderá castigar o adu lterio e outras desordens, dando 
elle semelhante exemplo. Ido pois, e dizei-lhe da minha 
parte, que antes soffrerei a morte e os suppli..:ios mais 
horri•eis, do que consentir em tal desígnio. » Apesar 
d'este resultado, o imperador não perdeu a espnrança de 
sujeitar o patriarcha ; mandou-o ohamat·, e mostrou-lhe 
um copo, que elle dizia estar cheio de veneno, que a 
imperatriz preparára para lhe tirar a vida. Tarasio não 
cahiu no laço, e respondeu generosamente ao imperador, 
que conhecia o motivo de suas queixas. «Vem, exclamou 
elle, da paixão de voss!l- magestade por Theodota; mas, 
ainda que fossem fundadas, não consentiria por isso na. 
celebração d'um matrimonio, que será. sempre Ilegítimo 
e contrario á lei de Deus, em quanto fôr viva a impera
triz Maria.» De nada set·viram as mais terrivais amea
ças; o santo persistiu na sua resolução. 

Vida de S. Taraoio . 

581. Matrimonio abençoado pelo céo 

Em tempo das cruzadas, um joven inglez, chamado 
Gilberto, partiu para Jerusalém com um criad<, por no
me Ricardo, afim de pelejar com os in fieis. T Jndo che
gado á terra santa., são logo feitos prisioneiros pelos in
fieis, e carregados do cadêas, permanecendo anno e meio 
no carcere d'um príncipe sanaceno, soffrendc grandes 
tormentos. Comtudo Gilberto teve que soffrer menos do 
que outros escravos, porque o príncipe, vendo. que elle 
era muito instruido, prudente e virtuoso, tratava-o com 
bondade e até com certa consideração. -Tinl:.a. o prín
cipe uma filha que, admirando a conducta de Gilberto, 
e encantada da sua virtude, buscava occasião c e lhe fal· 
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lar, e havendo-o encontrado um dia só, perguntou-lhe de 
que paiz era, e. que religião professava. «Sou inglez, lhe 
disse elle, e a minha religião é a catholica.- E que en
sina essa r elig ião? perguntou a princeza. » Gilberto ex
plicou-lhe succintamente os principaes mysterios da re
ligião e sobretudo os da morte e resurreição de Jesus 
Christo. A princeza, ácerca. da qual Deus tinha desígnios · 
de misericordia, achava tanto prazer e consolação em 
ouvir isto, que aproveitava todas as occasiões de fallar a 
este respeito com Gilberto que, por sua parte, a tratava 
com muita reserva e modestia, e lhe fallava com tanta 
dignidade da nossa fé, das virtudes christãs, da dita de 
servir a J esus Chl'isto, que um dia, que elle so expri
mia coru mais transporte, a princeza exclamou: «Amas 
muito a J esus Cbristo, pois me dizes d'elle causas tão 
bellas. Mas estarias tu disposto a soffrer a morte por 
elle ?» Ouvindo esta pergunta, Gilberto r espondeu com 
firmeza: «Sim, senhora, amo a J esus Christo com tanto 
ardor, que desejaria abrazar todos os corações no seu 
amor, com summo gosto morreria por elle. A maior graça, 
que poderia receber n'este mundo, seria dar o meu san
gue e a minha vida por J esus.» A esta resposta genero
sa, o coração da joven princeza commoveu-se tanto que, 
desde então, tomou a r esolução de abraçar uma religião 
tão perfeita, deixando, se preciso fosse, patria, bens e 
parentes, para adorar e seguü· a Jesus Christo, não pro· 
curando senão os meios de instruir-se sobre o que esta 
religião san ta manda praticar. Pouco depois, Gilberto, 
achando uma occasião favoravel, quebrou as suas cadêas, 

-sahiu do carcere, com o sou criado, e evadiu-se de noite, 
sem que ninguem o notasse. Quando a princeza o soube, 
penetrada da mais viva dôr, não fez senão chorar du
rante muitos dias, vendo que já não tinha quem a ins· 
truisse na religião de Jesus Christo. Recordando-se de 
que Gilberto era natural de Londres, toma secretamente 
as suas medidas, e foge da casa de seu pai, encommen
dando-se a Jesus Christo, por quem abandonava tudo. 
Guiou-a com effeito o Senhor, como por milagre, através 
de mil obstaculo.s e perigos; chega ao porto, e achando 
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um navio apparelhado para se fazer á vela, .Jmbat·ca 
n'elle, e proseg ue felizmente a sua viagem. Chegada a 
Londres, achava-se no maior embaraço; estrangeira, des
conhecida, desprovida de tudo, sem saber a língua, 
quando D eus per mittiu, que Ricardo, criado de Gilber
to, fosse á praça publica, e a reconhecesse. Não é possí
vel exprimir a alegria d'esta princeza, nem o espanto de 
Ricardo, ao encont rar-se. a Ah! Como é que se acha 
aqui ? disse elle. Como veio a um paiz tão distante? 
Vim, respondeu ella, para me fazer instruir na rdigião 
catholica, que é o alvo de todos os meus desejos. - De
more-se aqui, replicou Ricardo; e11 vou sem perder tem
po avisar o meu amo.» Gilberto não podia per; uadir-se, 
que uma moça tão illustre e delicada tivesse e npreh.en
dido tal viagem, com tantas fadigas e perigos; mas co
mo Ricardo persistia em affi!'mar, que era ella, admiran
do o animo e a fó da princeza, mandou conduzil·a a casa 
d 'uma dama, sua conhecida, rogando-lhe, que cuidasse 
d 'ella como de sua propria filha. No dia seguinte, Gil
b erto foi a casa d 'esta dama. Logo que a joveu Harracena 
o viu, lanc;ou-se aos seus pés, abraçando os seu -1 j oelhos, 
r egando-os com as suas lag rimas, e rogando-lhe, que ti
Ve!!se compaixão J'ella, e continuasse a obra de salvação, 
que era o unico motivo, que lhe fizera empreh.mder tão 
longa e penosa viagem. Gilberto, sensi vel ás s tas lagri
mas e aos seus sentimentos r elig iosos, resolveu casar-se 
com ella, afim de a poder instruir melhor na nossa santa 
religião. Mas como t inha promettido consagrar-se a Deus 
na guerra contra os infieis, foi consultar o bispo, a quem 
encontrou na ci>mpanhia de cinco outros prel. .dos. Gil
ber to referiu-lhes o successo, e os prelados, examinando 
tudo diante de Deus, disseram, que era vocaçi.o didna, 
e que tendo os dous intenções tão puras, o cóo abençoa
ria o seu matrimonio. Gilberto instruiu pois a fundo nos 
mysterios da religião a princeza, que não tardo<~. a achar
se em estado de ser baptisada. O bispo de L•mdres r e
ljolveu baptisal-a ello mesmo, e perguntando-lbe antes de 
o fazer, se quer ia receber o baptismo, ella tespondeu 
com um ardor e uma abundancia de lagrimas •1ue enter-
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neceram todos os assistentes, que o desejava de todo o 
seu coração, e que sómente por isto tinha vindo com pé
rigo de sua vida d'um paiz tão remoto. Maravilhado e 
contente, o bispo deu-lhe o nome de Mathilde, e em se
guida Gilberto casou com ella na presença do p1·elado, que 
lhes deu a benção nupcial. Mas logo depois que se cele
brou o matrimonio, novas inquietações assai taram Gil
berto : por u ma pa1·te elle queria cumprir o voto de ir á · 
terra santa pelejar contl·a os infleis, e por outra não se 
atrevia a abandonar sua esposa, que viera ter com elle 
de tão longe ; pelo que andava triste. Mathildc, que o no
tou, disse-lhe : 4Que! estarias acaso triste por ter casado 
commigo? -Não, querida esposa, respondeu Gilberto; eu 
bemdigo o Senho1· por isso ; mas bem sabes, que fiz voto 
de guerrear os infieis, e receio, que a minha ausencia te 
affiija.-Ah! exclamou a virtuosa senhora; parte para 
uma guerra tão santa; isto não me affiigirá, visto que 
Deus assim o quer para bem de sua g loria. Deso.iava vi
ver comtigo para aprender a viver com Jesus Chdsto; 
quando te achavas prisioneiro em casa de meu pai, esta
vas disposto a fazer a J esus Christo o sacrificio de tua 
vida; ainda que me cu3te muito separar-me de ti, estou 
contenti~sima de r estituir a Deus um esposo, que não 
busquei sonão para elle. Vai pois, meu querido Gilber
to; Deus abençoará os nossos desígnios; não te a:ffiijas 
por causa de mim; se o Senhor usou de misericordia 
commigo, quando eu era infi el, mais me protegerá. agora 
que sou christã.. » Separaram-se derramando muita~ la
grimas, e promettendo mutuamente o soccorro de santas 
orações para com Deus. - Gilberto demorou-se tres an
nos e meio na guo1-ra, e vol tou, tendo cumprido o seu 
voto. Deus abençoou este matrimonio; tiveram um filho 
predestinado, e Mathilde, em quanto estava pej ada, teve 
um secreto presentimento de que o menino, que trazia 
em seu seio, scJ·ia g1·ande diante de Deus. Deu-o á luz 
no anuo de 1119, e pozemm-lhe o nome de Thomaz. Ma.
thilde não se en~ranou; seu fi lho foi um grande santo: 
foi arcebispo de Cantuaria, e recebeu a corôa do marty-

CATEcl s Mo . 81 
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rio em defeza da Igreja, que celebra a sua f~sta a 29 
de dezembro . 

Vida de S. Thomaz de Cant•taria. 

582. T1·iste cousa casar conka as p1·esc1·i.pções ,za lg1·eja 

O imperador Otbão tinha tomado por esposa Adelaide 
e vivia com ella apesar d'um impedimento dirimente, 
que havia entre elles, e do qual não qaiz impetrar dis4 

pensa. Guilherme, fi lho de Otbão e arcebispo da Mogun4 

cia, não podendo tolerar o grave escandalo, que seu pai 
dava a todo o imperio vivendo assim amance':lado, ad4 

moestou·o muitas vezes, r ogou-lhe, e até o ameaçou com 
a excommunhão . Mas longe de ceder, o soberb J impera4 

dor mandou prender o santo arcebispo, e o ·~onservou 
um anno encerrado em uma obscura prisíl.o. Chegada a 
quaresma, pôl-o em liberdade, para que pode~se coofe4 

rir as ordens sacras, mas declarando-lhe, que se não ap
provasse o seu matrimonio, voltaria para a prisão no dia 
de Pentecostes, e mudaria dentro em pouco de linguagem 
com os severos castigos, que se lhe imporiam. Porém 
longe de se intimidar, o magnanimo a rcebispo, respon4 

deu: Dizei a me1~ pai., que p1·ecisamente no di,, de Pen
tecostes comparece1·á ante o J uiz supremo a da1·-lh.e conta 
de seu escandaloso casamento. 

Chegou com effeito a festa de Pentecostes ; Othão 
pôz o vestido e ornato imJlerial mais rico e sumptuoso, 
que tinha, e com grande acompanhamento df guardas, 
de cavalleiros, c até de bispos, entra na ig rej.\1 mais or
gulhoso e arrogante do que nunca. Um pov< immenso 
enchia o templo ; e quando todos tinham os olhos fitos no 
imperador, este cabe repentinamente morto, sJm que no 
meio de tantos sacerdotes houvesse um, que tivesse tem
po para o absolver de seus peccados. --Trem lm pois os 
catholicos que, a despeito das leis ecclesiasticas, se a tre4 

verem a permanecer unidos civilmente, sem haver con
trahido matrimonio segundo as prescripções da Ig reja! 

C llS!R ÜA LINO, Di8 • . CCCLX. 
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CAPITULO XIV 

Da oração 

P . Ha algum outro meio, pelo qual Deus nos conce-
da as suas graças? ~ 

R. O segundo meio, pelo qual D eus nos concede as 
graças, é a oração. A oração é uma elevação da alma a. 
D eus, para lhe render fiel homenagem e lhe e:xpôr as 
nossas necessidades. 

583. N ecessidade da 01·ação, exemplo de J esus Christo 

Jesus Christo, nosso modêlo em todas as co usas, quiz 
sel-o d'um modo particular na pratica da oração. Na 
idade de doze annos, se se separa de seus paes, é para 
estar no templo. Se depois de recebido o baptismo, an
tes de começar a exercer os ministerios publicamente, 
se retira para o deserto, é para se entregar á oração. O 
Evangelho nol-o representa, ora passando frequentes ve
zes noites inteiras em oração, retirando-se de quando em 
quando para o deserto, onde o p(lvo ia ouvir a sua divi
na palavra, ora indo a J erusalém, ás solemnidades; já 
tambem retirando-se de noite para o horto de Gethseruani 
a orar ; já orando varias vezes na arvore da. cruz, sen
do as suas ultimas palavras aquella. bellissima oração, 
que o rei-propheta havia annunciado: Meu Pai, nas tuas 
mllos encommendo o meu espírito. 

584. E xemplo dos Santos 

David, ainda que oollocado no throno o occupado nos 
n.egocios do reino, costumava orar sete vezes ao dia, 
como elle mesmo diz, e levantava-se de noite para o fa
zer melhor. I nspirado do espírito de D eus, compoz os 

* 
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sublimes aanticos, que a Igreja entôa ainda no 1 fficio di
vino. 

Muitos príncipes illustres, taes como Carlos 1\Iagno, 
S. Luiz, S. Henrique, imperador, observavam a pratica 
de rezar o officio da santa Igreja, e até se levantavam de 
noite para assistir a rpatinas. 

Todos os santos, como diz Santo Agostinho, não che
garam a sêl·o, senão pela oração, e as suas vidas não são 
mais que a vida de homens de oração e mediteção. 

58õ. E.fficacia da oração 

S. João Chrysostomo não receia asseguraJ, em um 
sentido lato, que a oração é mais poderosa 'lue Deus 
mesmo, porque faz violencia ao Todo Poderosc e que fi
quem sem eft'l~ito as sentenças, que havia da lo contra 
nó3, e tudo isto sem coarctar a vontade de Deus, e sem 
que Deus se contradiga. Eis-aqui um exemplo : Havendo 
os israelitas ultrapassado as leis do Senhor, o feto no de
JSerto um bezerro d'ouro para o adorar, Deus, sempre cle
mente, teme o poder da intercessão de Moysés, e diz ao 
seu servo: ~Deixa-me desafogar a minha coleu; não te 
opponhas a que extermine esse povo infiel. » . ias, ven
cido pelas orações reiteradas de Moysés, nãc executou 
contra o seu povo o mal, que havia dito. 

EX()do, cap xx:w. 

586. É miste1· om1· com 1·espeito e ?'ecolhi11ento 

Os turcos estão tão attentos nas suas on ções, com 
um exterior tão modesto e grave, que parecerr antes re
ligiosos do que barbaros. E ntram nas suas mesquitas 
com os pés descalços, as mãos juntas, c os oll: os baixos. 
Põem-se de joelhos com profundo respeito; batem muitas 
vezes com o rosto na terra para se humilhar n'l. presença 
do seu Deus, e em quanto estão em oração, não se vê 
nenhum, que se att·eva a voltar a cabeça, nem a dizer 
uma só palavra a outro. Ah! quanto estes infi.•JÍs confun-
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dirão um dia os christãos, que oram com tão pouca. nt· 
tenção ! 

ARVIBENET , O bom anjo da infancia. 

587. É p1·eciso orar com confiança e pe1·severança 

Em quanto os israelitas pelejavam contra os amaleci
tas, Moysés não cessou de ter as mãos levantadas para 
o céo, rogando a Deus, que désse a victoria ao seu povo; 
e como o cansaço o úb.:-igava algumas vezes a baixar as 
mãos; observando que então os amalecitas levaram a 
melhor, Aarão, seu irmão, e Hur, filho de Caleb, fi • 
.zeram sentar Moysés sobre uma pedra, e lhe sustive
ram as mãos; e assim conseguiram derrotar inteiramente 
Amalec.-Deus quiz ensinar-nos com este exemplo, que 
a oração torna o homem victorioso do demonio; mas que 
não basta orar; é necessario, dizem os santos padres, 
fazel-o com perseverança e confiança, se quizermos as· 
segurar o soccorro do céo nos combates, que temos de 
sustentar todos os dias contra os inimigos de nossa sal· 
vação. 

Nova explicação do Catecismo. 

588. Qual é o melh01· modo de ora1· 

Um dia perguntavam a Santo Antonio, qual era o 
melhor modo de fazer oração, e o santo respondeu: É 
quando se o1·a sem distracção . 

Vida de Santo Antonio. 

489. Cada manhã deve-se ojfe1·ece1· o coração a D eus 

Um menino de curta idade, m::.s de grandes disposi
ções para a virtude, tinha o costume de offerecer o seu 
coração a Deus cada manhã com muito fervor, o quo era 
como a alm a de todas as acções, que praticava durante 
o dia. sSe falto, dizia elle, a este dever, ando dissipado 
o resto do dia.» Este menino não havia ainda chegado 
~ idade de doze annos, quando morreu com os sentimen• 
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tos d 'uma rara piedade. oc Meu Deus ! exclama v;. elle de 
tempos a tempos, estando proximo a expirar; , 1uasi to
dos os dias vos offereci o sacrilicio de meu coração; agora 
faço-vos o da minh:. propria vida.» -lmiter:1os este 
piedoso menino, e sejamos pontuaes como elle, em offe
recer todas as manhãs o nosso coração a Deus, afim de 
morrer, como elle, com os sentimentos d'l1ma verdadeira 
piedade. 

AxviSJ.:Xt:T, O bom anjo da i1~fa11.cia. 

590. D eue-se orar a Dws antes e depois da :omida 

Um author insuspeito, pois escr·evia sob a iuf.l.uencia 
da philosophia do seculo XVIU, que estava então em toda 
a sua effervescencia e violencia de odio contra o Chris
tianismo, San-Foix, fez a seguinte reflexão : «Entre os 
romanos, o chefe de família, ao sentar-se á. mesa, tom!tVa 
um copo de vinho, e deiTamava no chão algum1~s gottas 
d'elle»; sendo esta libação uma homenagem, que rendiam 
á Providencia. Em todos os tempos, os christãos antes e 
depois da r efeição, fizeram oração, dando graça! a Deus 
pelo alimento, que iam tomar, ou que acabavam de re
ceber. Não é pois reprehensivel e summamente ridículo, 
que haja no nosso paiz pessoas de certa categoria, que 
olhem este acto tão justo e natural de reconhectmento e 
de religião como uma ceremonia pueril e uma antigua
lha, que a illustração do seculo deve proscrever? Os in
feriores, acostumando-se a ser ingratos para com Deus, 
se habituarão com o tempo a sêl-o tambem para com os 
superiores e amos temporaes. 

EtUiaio sob1·e Pari8. 

591. Os soldados polc,cos â mesa 

Depois da tomada do Varsovia em 1831, um grande 
numero de officiaes polacos refugiaram-se em França, e 
achando-se muitos em Seurrc, foram convidados para um 
jantar. Antes de se sentar á mesa, ficavam pur algum 
tempo em pé, e quando os habitantes de Seurru espera-
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varo ouvir algum discurso de occasião, o official mais an
tigo, fazendo o signal da cruz, disse o Benedicite, a que 
todos os companheiros de armas e de exílio responderam 
Amen, fazendo igualmonte o signal da cruz. Desgraçada
mente este acto religioso não foi approvaclo de todos i pois 
não fal tou na companhia quem ousasse rir-se e escarnecer 
durante o jantar. Mas a de3graça vê claro i aquelles bons 
christãos retiraram-se, não podendo oecultar a Gua má
goa, e queixando-se de que se não respeitasse a sua reli
gião, á qual estavam unidos do fundo de sua alma. 

Gazeta do clero, de 20 de março de 1832. 

592. Um alumno edificante 

Um alumno do pequeno seminario de Santo Acheul, 
chamado Germano de Coursell, era um bello objecto de 
edificação n ão só para os seas condiscípulos, mas ainda 
para os seus mestres. Viam-o todas as noites estar de 
joelhos um momento com as mãos juntas ao pé da cama, 
adorando a nosso Senhor, saudando a Santíssima Virgem 
sua lVlài, e apresentando-lhe o seu coração para que o of
ferecesse a seu divino Filho. Nos dias, em que podia ti
rar um quarto de hora ao somno, para o empregar no 
santo exercício da meditação , não deixava de o fazer~ 
Com este primaÍ I'O sacrificio consagrava a Deus as pri
mícias do dia. Não contente de o haver começado tão 
bem, visitava frequentes vezes no dia a J esus sacramen
tado, achando alli a::; gmças, de que necessitava para o 
fiel desempenho de seus deveres e para pratiear as vir
tudes proprias de sua idade. Na oração dava o exemplo 
do recolhimento, com que devemos aproximar-nos d'este 
santo exercício. Depois de sua primeira communhão, orava 
com os olhos baixos; co usa verdadeiramente admiravel 
em um menino de onze armos, e que até a pessoas adul
tas é talvez mais facil admirar do que imitar. 

Recordar)io de Santo Achev.l . 
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593. Urn senador do .A1·eop ago 

Refere-se na historia g rega que, tendo um senador do 
Areopago repellido uma ave que, para se livr ar d'um 
abutre, que a perseguia, se havia refugiado no seu seio, 
todos os seus collegas consideraram tão baixa '"' indigna 
aquella acção, que o expulsaram da corporação, como se 
a tivesse deshonrado com uma dureza, que lheE pareceu 
ter alguma cousa de cr uel e deshumano. Quanto maior 
indignação teria excitado se, em lugar d'uma :1vesinha, 
se tratasse de dat· asylo a um menino, a um !:ornem, a 
seu proprio fi lho.-Pois, como seria digno de Deus um 
procedimento i ndigno do homem I Mereceria esse Deus, 
que todos os chl'istãos convém em chamar a B fYndade 
summa, este amavel nome, se fosse capaz de empregar 
comnosco, que somos seus fi lhos, uma dureza tao odiosa 
como a que empregou aquelle senador com um animal
zinho! Quando expoatos aos ataques do teutador e á per
seguição do abutre infernal, vamos humi ldes refugiar-nos 
no seio de nosso Pai, que está nos céos, por meio da 
oração, se nos repellisse então, ou nos negasse a sua pro
tecção, não se deshonrad a a si mesmo? Viu-ia jámais 
que a recusasse? Não, isto nunca succerleu, m m sncce
derá. Percorram-se todos os seculos : Olha i, di2 o E ccle
siastico, para quantos homens tem havido nas nações, e 
sabei, gue nenhum eszJe?·ou no S enho1·, que fosu, confun
dido . Pois que homem permaneceu ctté agora em seus 
mandamentos, e foi clesampm·ado ~ ou quem o muocou, e 
f oi desp1·ezado ~ Protege toclos os que o buscan em ve?'
dade. 

E ccles. , cap. 11. 

594. Felicidade que p1·ocum a m·açãG 

Depois ele haver passeaclo pelo campo, J oão Jacqnes 
Rousseau e Bernard ino de S . Pedr o, achando· ~e um dia 
no monte Valeriano, entraram na capella dos er mitãos, 
quando rezavam as ladainhas. Rousseau e o seu compa-
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nheiro commovidos pela tranquillidade d'aquelle santo 
lugar, e penetrados u'uma r eligiosa emoção, prostram-se 
e misturam as suas lagrimas com as dos assis tentes . Ter
minado o officio, Rousseau levanta -se, e diz a seu amigo : 
«Experimento agora o que disse o Evangelho: Quando 
alguns de ent1·e vós se cong1·egarem em meu nome, eu me 
acharei no meio d'elles. Sente-se aqui uma paz e uma. fe
licidade, que penetram a alma.» 

595. Modo de fa ze?· a oração 

Proba Fa lsonia, viuva de Probo, que fôra consul em 
372, havia-se retirado para Africa com a sua sogm J nlia-
na e sua filha Demetria, depois da t omada e do saque de 
Roma por Alarico, rei dos godos . P erauadida de que o seu 
principal dever era a oração, pediu a Santo Agostinho, que 
lhe désse por escripto a lguma ins trucçâo pratica sobre o mo
do de orar. «Aprenda, disse o santo, a desprezat· o mun
do e seus p1·azeres, e a suspit·ar pela posse da graça san tifi
cante, que deve ser o principal objecto de nossas orações; 
pois a verdadeira omção é o grito do coração ; deve ser 
continua por meio de ardentes desejos da alma, que bus
ca a D eus sem cessar; e é mister ter cada dia tempo fixo 
para os exercícios de piedade.» Dá em seguida uma ex
plicação da oração dominical; e acrescenta, que devemos 
encommendar a Deus não só as necessidades da a lma, 
mas tam bem as do corpo, e sobretudo a nossa saude afim 
de poder consagrai-a ao serviço do Senhor; e a razão 
d'isto é po1·que sem saude todos os mais bens seriam de 
pouca utilidade. Mas quer ao mesmo tempo, que péça
mos os bens d 'esta vida com plena resignação á vontade 
divina, e tendo sómente em vista alguma vantagem es
piritual, para evitar que, em castigo de nossa im pacien
cia, Deus no!-as conceda, ainda que sejam nocivas á a lma, 
como aconteceu aos judeus, que murmuravam no deserto 
contra as cames, que pediam, achando desgraçadamente 
n'aquell a comida o castigo d.e sua gula e de sua obsti
nada r ebellião. 

http://www.obrascatolicas.com



490 

596. O que ora1· bem pela manhã cump1'i1·á todos os seus 
de·ve1·es 

Em 1763, o marquez de Broc, general fra tcez, en
carregado de inspeccionar o regimento de infa tteria do 
conde de Provença., que estava de guarnição em Brest, 
antes de interrogar um cabo sobre o cumprimento dos 
outros deveres, disse-lhe : «Camarada, om que empregas 
a manhã?-Meu general, respondeu o cabo, em dirigir 
a minha oração a Deus.-Basta, tornou o marquez de 
Broc, vai-te ; venha outro soldado, porque estoL conven
cido de que um christão, que fizer oração peb manhã, 
não faltará a nenhuma de suas obrigações; po s aquelle 
modo de principiar o dia lhe assegura o cumpri mento de 
todos os mais deveres.» 

Biographia dos crentes celebres. 

597. Um piedoso estalajadei1·o 

Em Austria as estalagens, que entre nós S•) conside
ram como lugares profanos e quasi escandalosos, tem á 
entrada da sala, em que se come ou bebe, uma pia com 
agua benta, e no interior as imagens de Jesus e da san
tíssima Virgem. c Vi, refer~ um viajante, em una povoa
ção da Styria, o dono da estalagem, que dizia com de
voção o Benedicite e dava graças com os ho:~pedes, que 
se achavam em sua casa.» 

EuoHNIO Bout, Con·espondencia d'um v ajante. 

598. S . Bento e Santa Escolastica, sua 1nnã 

Eis outro exemplo da efficacia da oração . .Santa Es
colastica, irmã de S. Bento, tinha edificado em Piomba
risle, a tres leguas do monte Casino, um co·tvento de 
monjas, que conduzia pelo caminho da santitlade, sob a 
dit·ecção de seu irmão. Desde a sua infancia, tavia sido 
santa e vivia com gt·ande recolhimento e put·eza; indo 
uma só vez no anno visitar seu santo irmão. Foi um dia, 
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como costumava, e S. Bento com alguns de seus monges 
aahiu a recebei-a. Alojou-a em uma granja, que elle ti
nha perto do convento, e estiveram n'aquelle dia em 
santa e dulcíssima conversação. Chegando á. noite, e que
rendo o santo monge voltar para o seu mosteiro, sua ir
mít supplicou-lhe, que ficasse alli aquella noite para fallar 
do céo e da gloria dos bemaventurados. E como S . Bento 
recusasse ac0eder aos se us desejos, ella inclinou a cabe
ça, e pondo o rosto entre as mãos, fez oração, o com 
muitas lagrimas rogou ao Senhor, que demorasse o seu 
irmão. Quando Santa Escolastica começou a oração, es
tava o céo sereno e claro, mas logo se nublou, e sobre
veio tamanha borrasca, que nem S. Bento nem os seus 
monges poderam sahir c voltar para o mosteiro. Conhe
ceu o Santo, que aquillo era effeito da oração de Santa 
Escolastica e, queixando-se, disse-lhe: «Que é isto, ir
mã? Deus te perdôe a má. acção, que para commigo pra
ticaste.- Eu pedi-te, respondeu ella, que te demorasses, 
e não quizeste ; implorei nosso Senhor, e elle ouviu-me.» 
S. Bento ficou pois, como por força, aquella noite na. 
companhia de sua irmã, e fez o que antes não quizera 
fazer por vontade. Os santos irmãos passaram a noite em 
divinos colloquios com indizível contentamento de suas 
almas, e de manhã S. Bento voltou para o seu mosteiro 
e Santa Escolastica para a sua casa. D'alli a tres dias, 
estando o Santo na sua cella, levantou os olhos e viu com 
grande alegria subir ao céo, livre já da prisão do corpo 
miseravel, a alma de sua puríssima irmã, na figura d'uma 
branca pomba. ]!ntendendo, que era morta, pois o disse 
aos monges, mandou trazer o seu corpo para o mosteiro, 
e enterrai-o na mesma sepultura, que tinha preparada. 
para si, com a solemnidade que convinha a tão santa ir
mã. Em outra occasião, estando S. Bento de noite entre
gue á oração, viu subitamente mudada a escuridão em 
uma luz tão r esplandecente, que excedia a do meio dia. 
No mesmo ponto desprende-se como que um raio de sol; 
vê todo o mundo como que resumido diante de si; e es
tando transportado e com os olhos fixos n'aquella divina 
luz, viu uns anjos levando para o céo em um globo ou 
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esphera. de fogo a alma de S. Germano, bispo ele Capua. 
Chama logo um diacono, seu amigo, e pe11soa exempla
riasiroa, que se chamava Servando, e que se a~;hava alli 
pento, para que presencensse tambem aquelle milagre; 
mas quando chegou não pôde vêr senão um vestigio 
d'aquella luz; e depois soube-se, que ao roesroo tempo 
que S. Bento tinba aquella. visão, a alma de S. Germano 
sahia d'esta trist e vida. 

Vida dos Santos. 

CAPITULO X V 

DE ALGUMAS ORAÇÕES E M PARTICULAJ~ 

Oração dominical 

P. Quaes são as orações mais agradaveis a Deus? 
R. As orações mais agradaveis a Deus sã•l a domi

nical e a saudação an~el ica, que chamam commuroroente 
Pad1·e nosso e A ve-Mm·ia. 

599. J eszts Christo ensina setu discipulos ~~ <»"a?' 

Um dia, que Jesus Christo acabava de fazer oraçito, 
um dos Apostolos disse-lhe estas palavras, que deveria
mos com (requencia dirigit· a Deus: «S.:mhor, ensinai
nos a orar .» O Salvador respondeu-lhes : «QlMndo orar
des, dizei: «Padre nosso, que estaes no céo, ek. 11 E para 
que orasseroos coro inteira confiança, acrescent•m: «Pedi, 
dar-se-vos-ha, buscai, e achareis; batei e abrir-fe-vos-ha.» 

600. Um j oven pastor 

Um joven pastor tinha contrahido o habi o de orar 
em quanto estava apascen tando o gado. Pergu ·1tando-lhe 
alguem, se não se enfastiava passando tanto tempo no 
campo, respondeu : «Basta-me o Padre nosso para encur-
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tar os dias e tornai-os agradaveis, pois acho n'elle uma 
fonte sempre nova de pensamentos consoladores e de bons 
sentimentos, de maneira que ás vezes necessito d'uma se-
mana inteira para o dizer todo.» · 

O bom catecliuta, por LA P A L» A. 

601. O Padre nosso da hortelôa 

Indo um <lia a passeio um sacerdote, que veio a ser 
bispo de Perpignan, encontwu uma hortelôa, e pergun
tou-lhe de que mcthodo se servia para orar ao Senhor. 
Qual foi a sua admiração, quando lhe ouviu esta bella 
paraphrase da oração dominical, não menos natural do 
que piedosa : «Nu oca achá.t·a quem soubesse tão bem orar 
a Deus ! » exclamou elle. 

Pad1·e nosso, que estaes no céo. Que felicidade a mi
nha de vos ter por pai, 6 meu Deus! E que alegria pen
sar, que um dia o céo ha-de ser a minha morada I Dai
me graça, 6 meu Deus, para que eu não d'egencre da 
qualidade de filha vossa ; não permittaes, que eu faça 
nada, que me prive de tanta felicidade. 

S antificado seja o vosso nome. Bem vêdes, meu Deus, 
que não sou mais que uma pobre mulher, e por conse
guinte incapaz de santificar o vosso santíssimo nome por 
mim mesma ; desejo pois com tot.las as véras de meu co
ração, que seja santificado por toda a terra. 

Venha a n6s o vosso 1·eino. Reinai , 6 meu Deus, rei
nai desde já no meu coração por vossa graça, afim de 
que eu possa reinar eternamente comvosco na gloria. 

Seja feita a vossa vontade assim na ter1·a como no céo. 
Meu Deus, condemnastes-me a ganhar a vida com o tra
balho de minhas mãos, e a soffrer n'este mundo; aceito, 
Senhor, esta ditosa condição, e não quizera trocai-a po1· 
outra, contm a vossa adoravel vontade. 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu Deus, 
peço-vos tres especies de pão: o de vossa divina palavra, 
para me ensinar o que devo fazer; o da santa Eucharis
tia, que fortifique a minha alma; e o necessario para ali
mentar o m~u oo,rpo; e depois de haver tomado o que 
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me fõr indispensavel, prometto-vos, meu Deus, soccorrer 
com o que restar os que d'elle possam necessit1 r. 

P e1·doai-nos as nossas div-idas, assirn como 1'erdoamos 
aos nossos devedores. Offendi, Senhor, muitas pessoas; 
peço-lhes perdão, perdoando de todo o meu coração às 
que me offenderam, e supplicando-vos, 6 meu D eus, que 
lhes façaes todo o bem, que desejo para mim mesma. 

Não nos deixeis cahi1· em tentação. Bem vêdes, Se
nhor, de quantos inimigos estou rodeada, e qu~ o difficil 
é, sem a vo!lsa graça, não succumbir ás suas su,;gestões: 
peço-vol-a pois de todo o meu coração. 

Mas li·v1·ai-nos do mal • .Peço-vos igualment< a graça 
de me livrar do maior de todos os males, que é o pecca
do, a unica cousa que possa fazer-mo perder a vossa di-
vina graça e amizade . · 

Assim seja. Peço-vos, 6 meu Deus, por estas palavras 
o cumprimento de todas as petições, que acabo de fazer
vos. 

Ibid. 

602. Recor1·amos a Deus com o P ad1·e no.lso 

Um filho , que tinha o pai mais solicito e bondoso, que 
possa dar-se, emprehendeu uma longa viagem sem o con
sultar; ao cabo de algnns annos, chegado a um paiz es
trangeiro, e vendo-se desgraçado, pois nada lhe sabia 
bem, recorreu a seu pai; consultou- o e pediu-lhe, que ti
vesse a bondade de se interessar por elle. d l eu filho, 
lhe r espondeu o pai, tu julgaste, que não tinbaE necessi
dade de mim para emprehender a viagem, e pódes ter
minal-a sem mim »; repellido assim, o infeliz rr oço teve 
a sorte mais desgraçada. Christãos, r econhe,;amo-nos 
n 'este espelho. T emos um Pai summamente ric< e pode
roso, que é o nosso D eus; damos mil passos, elopreben
demos mil cousas, sem o consultar e sem procu1 ar a sua 
omnipotente protecção; corremos apressadamente para a 
eternidade; talvez esteja bem proxima a nossa ultima 
hora; voltemos pois desde já para este Pai misericordio
so, qne tanto nos ama. 

Tratado do Padre aos1o. 
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603. Um soldado devoto 

Um soldado rezava todos os dias sete Padrre-Nossos e 
sete Aue-Ma1·ias em honra dos sete prazeres e das sete 
dôres da Santissimo. Virgem com tal exactidão e affei
ção, que nunca faltava a esta piedosa pratica; e se de
pois de se haver deitado, se recordava de não ter cum
prido tão dôce dever, levantava-se immediatamente, e 
r ezava de joelhos a sua oração.-Um dia de batalha, 
achando-se na primeira linha e na presença do inimigo, 
e esperando o signal do ataque, lembrou-se, que não ti
nha dito a sua oração costumada, e pôz-se a recital-a co
meçando por fazP.r o signal da cruz. Os camaradas, que 
estavam ao seu lado, notando isto, escarneceram d'elle, e 
principiaram a chamar-lhe cobarde, tímido, poltrão. Indo 
estas mofas e injurias de bocca em bocca, diziam todos: 
Vejam aquelle med1·oso; é um devoto. Mas elle sem se 
importar com isso, continuou a sua oração. Logo que a 
concluiu, os inimigos fizeram a primeira descarga, e elle 
foi o unico de sua fileira, que ficou sem ferida alguma. 
Vendo estendidos a seus pés os que pouco antes o escar
neciam, e ridiculisavam a sua oração, não pôde deixar 
de tremer e reconhecer, que a mão de Deus o havia sal
vo. A batalha foi muito renhida, e nem então, nem du
rante toda a campanha, recebeu ferida alguma. Termi
nada a guerra, foi licenciado, e voltou para sua casa são 
e salvo, publicando por toda a parte os louvores d'aquella 
Mãi dolorosa, a quem devia a sua saude e vida. 

Novo mez de .Maria. 

604. Um c?·ilninoso conve1·tido pela Ave-Mm·ia 

Um padre allemão da companhia de Jesus conversan
do com um grande criminoso condemnado ao ultimo sup
plicio, que não queria ouvir fallar de confissão, empre
gou todos os meios para o converter; rogou, chorou, lan
çou-se a seus pés, mas vendo, que perdia o tempo e tra
balhava em vão, disse-lhe: uRezemos juntos uma Ave-
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Ma1·ia. » O cnmmoso assim o fez, e logo, de1 ramando 
abundantes lagrimas, se confessou penetrado de dôr , não 
querendo morrer sem estreitar com todo o affe0to entre 
os seus braços a imagem de Maria. 

Anno Mariano, anno de 1618. 

605. Thomaz de Kempis 

Thomaz de Kempis tinha uma singular devoção com 
a Ave-Maria; rezava-a repetidas vezes, e sempre com os 
mais vivos transportes d'amor. Eis como elle halia para
phraseado esta bella oração : «De vós me aprox marei, 6 
Maria, com respeito, devoção e humilde confia 1ça sem
pre que se trate de vos offerecer a saudação . ~ngelica. 
Eu vol-a offereço pois com a cabeça inclinaria em atten
ção á vossa sagrada pessoa, os braços estendido J por um 
sentimento de devoção, e quereria, que todos tlS espíri
tos celestiaes a repetissem por mim cem mil vcz es e com 
mais frequencia ainda. Nada conheço mais glorioso para 
vós nem mais consolador para nós. E scutem-me e este
jam attentos quantos amam o vosso santo nome. Os céos 
alegr·am-se, e toda a tena deve estar em placi1 la admi
ração, quando digo: Deus te salve, Ma1·ia. Fore o de
monio, e treme a terra, quando repito: Deus te salve, 
Ma1·ia . A tristeza desapparece, e um gozo inte ramente 
novo inunda a minha alma, quando digo : Deus te salve, 
Mm·ia. O meu amortecido amor reanima-se, e a minha 
alma renova-se de todo, quando repito : Deus te salve, 
Mm·ia. A minha devoção cresce, a compuncçào I}Xcita-se -
em mim, a minha esperança fortifica-se, e sinto c ma jnef
favel consolação, dizendo : Deus te salve, Ma1·ia. E tal 
a doçura d'esta saudação, que não ha termos ca_.Jazes de 
a exprimir: está demasiado gravada no meu coração, 
para que as palavras possam manifestai-a exteric rmente. 
Prostro-me pois de novo diante de vós, 6 a mais santa 
das virgens, para vos dizer : Deus te salve1 Ma1· a cheia 
de gl'aça. Quem me dera satisf!Lzer os desejos, qtte tenho 
de honrar-vos com todas as potencias da minh:l. alma? 
Oxalá que todos os membros do meu corpo se m ldassem 
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em línguas, para vos louvar de mil modos differentes! 
Oxalá que todas as minhas palavras fossem palavras de 
fogo, para vos glorificar sem cessar, ó santa 1\iãi de Deus I 
Prostrado na vossa presença, penetrado d'uma sincera 
devoção, e inteiramente cheio das delicias ineffaveis de 
vosso santo nome, apresento-vos o gozo, que vos causou 
a saudação, que vos dirigiu um dia o archanjo S. Miguel. 
Oxalá que eu soubesse repetir com uma bocca tão pura 
como ellc e com um affecto ardentíssimo: Deus te salve, 
Maria, cheia de graça.»- Que admiraveis sentimentos! 
Oh! Que graças obteríamos nós pela intercessão d'esta 
divina Miti, se rezassemos todos os dias esta bellissima 
oração com o coração cheio de devoção, confiança e amor ! 

Exptic. do Catecismo de .l\fans. 

CAPITULO XVI 

DA DEVOÇÃO COM A SAN'riSSHttA VillGEM 

P. É muito util a devoção com Maria Santíssima? 
R. A devoção com Maria Santíssima é muito util, 

porque esta Senhora goza d'um grande valimento para 
com Deus, e tem um vivíssimo clesejo de nos favorecer. 

606. Victoria alcançada 1'ela p1·otecção de Ma1·ia 

A jornada de Lepanto será um monumento eterno do 
poder da ~:Iãi de Deus, pois que a ella deve a christandade 
a famosa victoria alcançada contra os turcos no anno de 
1571. Selim, filho de Solimão, tendo-se assenhoreado da 
ilha de Chypre, ia com um poderoso exercito cahir sobre 
os venezianos, e aspirava a nada menos que ao imperio 
do universo. O santo Papa Pio v, Philippe n rei de Hes
panha e os venezianos colligaram-se para resistir aos es
forços do inimigo commum. Ainda que o exercito não 
fosse igual, como os christãos se firmavam na protecção 
da Santíssima Virgem, não duvidaram do bom resultado 
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do. expedição. 1'oda a Europa estava orando. Grande nu
mero de fi eis entoavam o santo rosario pelas ruas de Ro
ma ; outros iam a Nossa Senhora do Loreto implorar a 
assistencia do céo por intercessão da Mãi de Deus. D. 
J oão d'Austria fez tambem voto de ir em pessoa visitar 
este santuario. Os christãos obtiveram pois o que deseja
vam; tendo as duas esquadras chegado ás mãos no dia 
sete d'outubro, os inimigos perderam no combato, que 
durou desde as seis horas da manhã até á noite, quarenta 
mil homens, cento e dez peças d 'artilheria. de grosso ca
libre, cento e cincoenta colubrinas, cento e oitonta gale
ras, sem contar setenta, que foram lançadas a p que. Em
quanto a D. João d'Anstl'ia, general do exetcito, logo 
que lh'o permittiram os negocias de que estav:. encar re
gado, pôz-se a caminho para cumprir o seu voto, sem 
que o rigor do in verno podesse impedil-o.- Em razão 
d'estã. victoria o santo Papa Pio v estabeleceu '1. festa so
lemne do santo Rosario, tmnsferida por Gr t:>gorio XIII 
para o primeiro domingo d'outubro. 

Hist cceles . 

607. A S antissima Vi?·gem obtem o t'l-·iurnplw o e Sobieski 

Em 1683, os turcos, ensoberbecidos pelas victorias, 
gue acabavam de alcançar sobt·e os impcr ia('s, haviam 
res0lvido estender as suas conquistas até ao Danubio e 
ainda mais além do R heno. Já numerosos batalhões se 
dirigiam sobre Vienna para a sitiar. Toda a r ente fugia 
á aproximação d'elles, e at6 o imperador Leor oldo r, não 
ju lgando podet· deter aquella torrente im pet tosa, tinha. 
sabido precipi tadamente de sua c.'l.pital. Sah a por uma. 
das portas, quando o inimigo se aproximava pela parte 
opposta. Fórma logo o seu plano, acampa , col oca as ba
terias, e bate ern brecha com espantosa activi lado na vi
gilia da Assumpção. Para cumulo d 'infelicida•le, ateia-se 
o fogo em uma igreja, e ameaça apegar-se :.o arsenal, 
em cujo caso estavam perdidas todas as munições e uma 
terrivel explosão annunciaria males espantosc31 preludio 
d'outros muito maiores ainda. Mas Maria, in vocada. sem 
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cessar e com a maior confiança, não abandona os que se 
lançam em seus braços; no dia da Assumpção o fogo 
suspende-se de repente, e o valor e a esperança renas
cem nos corações abatidos. -Não obstante isto, os tur
cos proseguem a sua empresa com incrível actividade; 
a sua artilheria faz cahir de dia e de noite sobre a cida
de um chuveiro de bombas e balas ; os seus trabalhos 
desde trinta e um d'agosto, achavam-se tão adiantados, 
que os soldados d'ambos os exercites se batiam no fosso 
com as estacas das palissadas. Vienna, baluarte da chris-. 
tandade, quasi reduzida a cinzas, ia cahir debaixo do 
jugo da impi edade ottomana. Mas que não obtem a ver
dadeira confiança na l\1ãi de Deus? No dia de Natal, os 
habi tantes e os soldados r edobram as suas orações, e no 
mesmo dia lhes é dado um aviso extraordinario d'um 
prompto e seguro soccorro. Com effei to, em breve vêem 
tremular estandartes nos montes visinhos; era o grande 
Sobieski com os polacos; o seu exerci"to era pequeno; 
mas o favor do céo, attrahido pela piedade dos soldados 
e do chefe, os tornou o açoute dos barbai·os e os salva
dores de Vienna e da christandade. No dia doze pela 
manhã Sobieski assiste á. missa, communga com os bra
ços estendidos em fórma de cruz, põe-se bem como os 
seus soldados sob a protecção da Santíssima Virgem, re
cebe com elles uma benção solemne do summo pontífi
ce, e cheio de ardor o ele confiança, exclama: Marche-, 
mos agom sob a p1·otecção omnipotente da Mãi de Deus .. 
O pequeno exercito não tarda a avistar o vasto campo. 
dos infleis, os seus numerosos esquadrões, a sua terrível 
artilheria; no primeiro momento, possuídos d'um invo
luntario temor , os polacos comprehendem e r econhecem, 
que só Deus póde dar-lhes a victoria; mas oraram com 
fé , recorrendo á. mediação de Maria, e são ouvidos. O 
Kan dos tar taros, espantado do r igor do primeiro re
contro, recúa, e foge precipitadamente; arrasta após si 
o grão-vizir, que se vê forçado a seguil-o e treme de 
raiva; em breve a derrota é completa; a planície fica 
coberta de cadaveres, sepultando o Danubio em suas 
aguas milhares de fugitivos. l\funições, arti lheria, e o 
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mesmo estandarte de Mafoma ficam em poder de vence
dor. Sobieski faz a sua entrada triumphante em Vianna 
com o imperador, e cheio de reconhecimen to pel.\ graça, 
que acaba de receber, elle mesmo entôa o 1~-Deu.m. 
Desde então o relig ioso monat·cha traz sempre comsigo 
uma imagem de Nossa Senhora do Loreto achada mila
grosamente, na qual se vêem dous anjos, que sustentam 
uma corôa sobre a que tem a Mãi de Deus, e ' Lma. ins
cripção com estas palavras : «Por esta imagem ele Maria 
João vencerá.» -Tambem nós, não o duvidemoi, apesar 
do furor dos inimigos de nossa salvação, vencere nos sem
pre, se recorrermos á Rainha dos céos. 

Hist. ·cclu. 

608. Um ma?·quez conve1·tido po1· Ma1·ia Sanr issima 

O senhor de .Bovô, primeiro marquez de Novian, e 
depois religioso da Companhia de Jesus, deveu a sua con
versão a uma victoria, que alcançou sobre si mesmo por 
honrar a Santíssima Virgem.-No anno de 164), achan
do-se em Lorrena as tropas allemlls, uns solda los aloja
dos em Novian, depois de haver bebido com excesso, po
zeram-se a jogar. E tendo um d'elles perdido nuito, le
vanta-se furioso, e vendo uma imagem de noss ~ Senhora 
pendurada na parede, volta-se contra ella, como se fosse 
a causa da sua perda, e lhe dá repetidos golpes, profe
rindo mil blasphemias. Mas, justo castigg de Deus! cahe 
logo por terra, com um tremor por todo o corpo, e com 
umas dôres tão violentas e contínuas, que lhe foi impos
sível tomar alimento nos quatro ou cinco di: .s, que se 
demorou em Novian. Tendo as tropas recebidc ordem de 
partir, montam-o a cavallo e atam-o bem á 11ella, para 
que siga os mais. Depois soube-se que, haven lo-se feito 
apear por causa dos acerbos tormentos, que soffria, mor
rera no caminho, mordendo a terra, e lançanolo espuma 
de raiva pela bocca, como presencearam os se1 1s camara
das cheios de espanto. - Em Novian fa.llou-se muito tem
po com assombro e terrror do castigo exempla1 d'este im
pio. Dous a.nnos depois, a instancias d'um I!tissionario, 
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tratou-se de r eparar o sacrilegio. Para isto, o cura da pa
rochia, o capellão do castello, os missionarios, que havia, 
e alguns sacerdotes visinhos, foram em procissão da igre
ja á casa, em que tivera lugar a profanaçito. Mas apenas 
chegou a procissão, ninguem se apresentava para levar 
a. imagem, por mais que o cura fizesse signal a muitos 
para que a tomassem. Então o senhor de Bovô, indignado 
de tanta frieza, para com a Rainha dos céos, sentiu
se interiormente excitado a tomar elle mesmo a imagem. 
Com effeito, desprezando o espírito de vaidade e o temor 
de parecer fanatico aos olhos do mundo, pegou na ima
gem e levou-a com o maior respeito ató á capella elo cas
tello, onde foi collocada, e honrada depois d'um modo 
particular e com grande devoção. A Santíssima Virgem, 
acrescenta o historiador, que foi testemunha ocular, não 
tardou a recompemar esta a.cção de piedade, communi
cando ao marquez uma abundancia de graças tão ex· 
traordinaria, e uma tão forto inspiração de viver confor
me ao espit·ito do Christianismo, que elle mesmo se ad
mirava, e até algumas vezes se affiigia, temendo não o 
levasse demasiado longe. 

Hist . d'uma iltustre familia d'este seculo. 

609. O Memm·are 

Um criminoso vendo-se condemnado a ser esquarte
Jado vivo, não queria, que lhe fallassem de confissão. De
ram esta noticia. ao padre Bernardo, chamado o Sacer
dote pobre, que foi no mesmo instante á prisão. Entra no 
calabouço, sauda, abraça e exhorta o criminoso, sugge
re-lhe sentimentos de confiança, ameaça-o com a colera 
de D eus; mas elle nem sequer se digna olhar para o pa
dre, e faz-se surdo a quanto lhe diz. O confessor roga
lhe, que ao menos reze uma curta oração á Santíssima 
Virgem, protestando-lhe que nunca lhe rezára sem obter 
o que lhe pedia. Vendo porém, que o preso se recusa a 
dizel-a, abrasado em caridade, e inspirado pelo seu zelo, 
pega n'um exemplar da oraçao, que tt·azia sempre com
sigo, e esforça-se por introduzir-lh'a na bocca, dizen~o: 
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Já IJ.Ue não qwwes 1·ezal-a, has-de comel-a. O cnmmoso 
r esistia; mas impedido pelas cadêas, não podendo defen
der-se d'esta porfiada instancia, promette, para se livrar 
d'ella, que rezará a oração. Bernardo põe-se de joelhos 
com elle, diz a oração (Memora?·e), e o preso ogo que 
pronunciou as primeiras palavras, sentiu-se inteiramente 
mudado. Uma torrente de lagrimas sahe de seus olhos ; 
pede ao santo sacerdote, que o deixe preparar-se para a 
confissão; e quando fazia o seu exame de conscitJ ncia, fi
cou tão commovido á vista de seus crimes e da g1·andeza 
das misericordias divinas, que alli mesmo expiro1t de dôr, 
mostrando com o seu exemplo quanto convém implorar 
com plena confiança a protecção d'aquella, que a Igreja 
justamente chama o refugio dos peccadores. 

1lfez de Maria. 

610. DeiJoção de Lt,iz XIV com o santo ?·os<&rio 

Refere o padre Carlos de la Rue, da Companhia de 
Jesus, que tendo sido um dia admittido á aud encia de 
Luiz xrv, achou-o r ezando o rosario . .Manifestando o pa
dre certa admiração acompanhada de sentimentos respei
tosos de edificação, o rei disse : N ão se admire tanto; eu 
glOTi0-1118 de 7•eza1• O rosario j é uma zn·atica que /,e?·dei da 
rainha, mi11ha mãi, e não gostaria de passar wn só dia 
sem o 1·eza7·. 

Vida de Luiz :uv. 

611. Nasâmento de Pio IX 

Nasceu o summo pontífice Pio IX1 em Sinig: glia, dos 
illustres condes do Mastai-Ferreti, a treze de maio de 
1792. Sua mãi, ao contemplai-o reclinado no lJito, des
cobriu primeiro no olhar d'aquelle menino alguma cousa, 
que não era da terra, e no primeiro vagido adivinhou tam
bem não sei que angustia extraordinaria. A nobt e senhora 
instruida no fundo de seu coração por mysteriosos presen
timentos, lembrou-se do Cal vario; um dia p ·ostrou-se 
diante da imagem da Virgem das Dôres, e levantando em 
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seus braços o menino, exclamou: <IÓ Maria, dignai-vos 
adoptal-o, como adoptastes o discípulo amado; eu vol-o 
entrego e vol-o consagro. » A Virgem aceitou a offrenda e 
o tomou debaixo de sua protecção; e aquelle menino, al
guns annos depois, elevado á. mais alta dignidade da 
Igreja catholica, fez ajoelhar o mundo inteil·o ante a sua 
excelsa protectora, acclamando-a puríssima e immacu
lada. 

Almanach dos amigos de Pio :x. 

612. E.fficacia do santo ?'osm·io 

Um dos mais celebres prégadores do seculo passado 
foi de noite confessar um nobre mancebo, que tinha s ido 
atacado de apoplexia ; mas achando-o sem conhecimento, 
disse por elle ao amanhecer uma missa votiva em honra 
da Santíssima Virgem. Ao concluil-a, recebe aviso de que 
o enfermo havia r ecobrado o conhecimento. Vai logo vêl-o, 
e acha-o penetrado dos mais vivos sentimentos de peni
tencia e de compuncção, offerecendo generosamente a vi
da em expiação de seus peccados. Confessa-se, e recebe 
os ult imes sacramentos, com tanta piedade, quo o confes
sor admirado, não sabendo a que attribuir tamanho pro
dígio de misericordia em favor d'um homem, cujos ex
cessos eram muito conhecidos, o pergunta ao enfern.:o, 
que com uma voz entrecortada de soluços responde: « Ah, 
meu padre! não posso attribuir esta graça senão éÍ. ruise
ric01·dia de D eus, que ouviu sem duvida as orações de 
vossa reverendi~sima e de minha mãi. E stando para mor
rer, chamou-me pat·a ao pé de si, e manifestando-me os 
seus r eceios ácerca Jos perigos, que eu acharia no mundo, 
disse-me estas palavras : Deixo-te debaixo da protecção 
da Santíssima Virgem; promette-me, meu querido filho, 
a unica cousa, que te vou pedir como penhor do amot·, 
que me prof0ssas ; custar-te-ha pouco : é, que rezes cada 
dia o santo rosario.- Prometti-lh'o ; rezei-o constante
mente, e confesso, que n'estes ultimes dez annos é o uni
co acto de relig ião, que tenho praticado. » O co nfessor, 
não duvidou, que o seu penitente devia á p rotecção da 
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Santíssima Virgem os vivos sentimentos de religião, que 
o animavam. Como não o abandonou até ao ul timo sus~ 
piro, teve a consolação de o vêr mol'rer com a mais pie~ 
dosa disposição. 

Mez de Maria, pelo PADRE LJ cOmA . 

613. Virtude do santo escapulario 

Um sacerdote, é S. Affonso de Ligorio, que falia, 
companheiro de meus trabalhos e de minhas viagens, 
achava-se em uma igreja confessando, quando 'iu passar 
um mancebo, cujo sem blante, ainda que não m1 nifestava 
signnl algum de piedade, annunciava algum combate in~ 
tel'ior. O missionario penetrando a causa, sabe do con~ 
fessionario, aproxima-se do mancebo, e disse-lhe : «Q.uer 
confessar-se?-Sim, senhor, respondeu elle balbuciando; 
mas será uma confissão muito longa; poderá ouvir-me 
em algum lugar retirado?» Logo que se achar.lm sós, o 
mancebo fallou n'cstes termos: «Padre, sou nobre e es
trangeiro; mas commetti tantos crimes, que duvido, que 
possa ser digno da misericordia de Deus. Sem lhe fallar 
dos assassinatos e infamias de todo o gcnero, dt que sou 
culpado, dir-lhe-hei que, desesperando da minha alvação, 
me entreguei a todos os crimes, menos pam saf sfazer as 
minhas paixões, do que para ultrajar a Deus e saciar o 
odio, que lhe tenho. Trazia commigo um crucifixo, que 
por desprezo arremessei para longe de mim. ] ~sta ma
nhã mesmo ..• , horroriso-me de lh'o dizer ... , para com
metter o mais horrendo sacrilegio, fui communglr com o 
malvado desejo de conculcar a sagrada hostia . .. Ia exe-
cutar o meu desígnio .. . , mas a presença de algumas 
pessoas conteve-me ... ; eil-a aqui, meu padre. . . To-
me-a ; ainda seria capaz d'este deicidio. PassantLO diante 
d'esta igreja, um movimento interior fez-me quasi irre
sistivelmente entrar n'ella, apesar da minha indignidade. 
Em quanto me aproximava do seu confessiona rio, tre
miam-me os joelhos, e o meu coração clesfallecü : o hor
ror de mim mesmo, o temor d'um Deus vingador dei
xava-me sem esperança; duvidava até a ponto ele que-
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rer sahir, mas sentia-me como retido por uma mao m· 
visível, quando se aproximou de mim. Padre, aqui me 
tem a seus pés. • . confesso-me . . . parece-me um sonho, 
tão admirado estou do que vejo.- D'onde lhe pôde vir 
a graça que o conduz a meus pés? lhe disse então o mis
sionario. Fez hoje alguma obra boa oa alguma pratica de 
piedade? Offereceu a Deus algum sacrificio, ou dirigiu 
alguma supplica á Virgem Santissima?-Eu, sacrificios! 
Eu, orações l engana-se, meu padre. Como me atreveria 
a levantar os olhos par n a. Virgem, estando eu sem es
perança, tendo já um pé no inferno?- V amos, r efiexio
ne um momento. - Ai l padre, disse elle levando a. mão 
ao peito i eis-aqui tudo o que conservei, é este escapu
lario. -Ah l meu filho, exclamou o missionario enterne
cido i bem vê, que foi a Santíssima Virgem, que lhe ob
teve esta graça; esta igreja está-lhe consagrada.» Ouvin
do estas palavras, o mancebo desfaz-se em lagrimas, de
clara circumstanciadamente todos os seus crimes ao sa
cerdote; e tendo recebido a absolvição com os mais vi
vos sentimentos de arrependimento, commungou com 
grande fervor, o permittiu ao seu confessor, que publi
casse por toda a parte a misericordia, de que Deus ha
via usado para com elle, por intercessão de Maria. San
tíssima. 

Gloria do Escapulario . 

614. Um mancebo p rese1·uado do nanf1'agio 

Em 1828, n'uma povoação do Meio-dia de França, 
um mancebo de quatorze a quinze annos de idade, cha
mado José F., tendo pedido muitas vozes licença a 
seu pai para fazer uma viagem por mar, conseguiu afi
nal, que elle lhe permittisse embarcar no navio, de que 
era capitão . Antes de pa1·tir, como o mancebo tinha gran
de elevação com a Santíssima Vu·gem, pediu ao director 
da mocidade d'aquella povoação, que o adruittisse na con
fraria do Santo Escapulario. O di1·ector admittiu-o, e lan
çou-lhe ao pescoço um escapulario, recommendanJo-lhe 
muito, que nunca o deixasse. Levando esta preciosa in-
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signia, o mancebo embarcou com plena confiauça i mas 
apenas tinham navegado umas trinta leguas, le,•antou-se 
uma furiosa tormenta i o capitão havia ordenado a seu 
fi lho, que descesse ;\. camara . Confiado na sua obedien
cia, occupado no mando, não pensava senão em preser
var o navio dos pet·igos do naufragio, quando de repen
t e, em quanto o filho, r eclinado sobre o bor do, fazia alar
do de valor, se ergue uma vaga e dando de enCJontro ao 
navio, quebra-se na prôa, detraz do imprudente mancebo, 
que, quer por effeito do temor ou impetuosidade da onda 
cahe preci pitadamente ao mar. Um só marinheir o o ouviu 
gr itar debilmente por soccorro, e reconheCJendo o filho do 
capitão, arremessa-se logo dentro do bote do ravio com 
outro marinheiro para acudir ao mancebo, que não sabia 
nadar. Quando viu os marinheiros, que iam err. seu soe
corro, .José F., tendo o chapéo em uma mão e ~ustentan
do-se com um notavel pt·odigio sobre as aguas, mostrava 
com a outra o escapulario. Os dous marinheiros conse
gúem alcançai-o, o recolhel-o no bote. Conduzido ao na
vio, lança-se nos braços de seu pai, dizendo na presença 
de t odos, que a Santíssima Virgem o havia s:.lvo i pois 
em quanto luctava com as onda:~, ouviu uma V0 61 que lhe 
gritava: «Péga no escapulario e não pereceráf »; e logo 
sentiu uma mão, que o sustinha. e o impedi: de ir ao 
fundo. Contentissimo, o pai não cessava de estreitar o 
filho contra o seu corayão, regando-o com as euas lagri
mas. Apenas oe res tabeleceu a calma, mando~: cantar a 
Ave ma1·is stella, e de volta ao seu paiz, por durou um 
ex-voto na capella da Santíssima Virgem, hon ·ada espe
cialmente pelos marinheiro:~ . O filho nunca. esc ueceu t ão 
grande favor, r eferindo a muitos de seus am igns como se 
havia salvo milagrosamente, tendo o e5capular:o na mão. 

Gloria do cscal)ulario. 

615. Um pan·icida salvo po1· intercessão de Jrlm·ia 

Um pobre peccador, entre outros crimes e 10rmes, ti
nha dado a morto a seu pai e irmão, mas cor seguiu es
capar-se. Um dia de quaresma, ouvindo um 3ermão so-
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bre a misericordia de Deus, ficou tão commovido, que 
foi logo confessar-se com o prégador. Vendo o confessor 
os excessos, que elle havia commettido, enviou·o a um 
altar do nossa Senhora da Piedade, afim de que lhe al
cançasse a contrição e o perd!Lo de seus peccados. O 
peccador foi; começa a orar, e cahe morto de repente. 
No dia seguinte, r ecommendando o prég~dor ao povo, 
que orasse pelo defunto, viu-se voar pela igreja uma 
pomba branca, que deixou cahir um bilhete aos pés do 
prégador. Tomou-o este, e acha n'elle estas palavras: 
aA alma do que morreu, logo que sahiu do corpo, foi 
para o céo; continúa a prégar sobre a misericordia de 
Deus. » 

S. L•con~o, Virtudes de Maria. 

616. B elto exemplo de confiança em .ilfa,.ia 

Eis um facto, que refere o bispo de Verduu, que o 
presenceou na sua primeira viagem a Roma. Dous homens 
do povo pozeram-se a altercar n'uma taberna, e tendo·se 
animado a disputa, um d'clles péga n'uma navalha, que 
havia sobre a mesa, e querendo ferir o seu adver·o\lai'Ío, 
este foge-lhe. Corre o outr·o•atraz d'elle; j á estava a ponto 
de o alcançar, quando aquelle vê uma estatua de .Maria 
Santíssima, e poodo·se debaixo d'ella diz ao seu adver
sario: T~:~1·ás animo de me j e1·i1· á vista de nossa Mãi ~ 
Immediatamente o outro arremessa ao chão a navalha, 
que tinha na mão. Que fé! Que confiança! l\Ias tambem 
que poder e protecção! 

Revista cath. de 15 de junho ele üJtJ2. 

617. Castigo d' uma blas phemia contl'a a Conceição' 
de iltlm·ia 

Nào ha muito tempo que succedeu no Tyrol uma des
graça capaz de inspirar as mais sérias reflexões. E~tava 
em um botequim de Rerchiolsgaden um mancebo conver~ 
sando com alguns amigos, e fazendo do dogma da Im
maculada Conceição da Santissima Virgem a materia de 
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seus sarcasmos e dos mais grosseiros motejos, S•lm se im
portar com o esca.ndalo, que causava a muitar pessoas, 
que se achavam presentes. Porém que succedeu? Despe
jadas as garrafas de cerveja e de vinho, o maneebo cheio 
de alegria, e r epetindo ainda novos sarcasmos, Eeparou-se 
de seus companheiros, e montou a cavallo para regressar 
a sua casa. Ia a galope, proferindo ainda blasphemias, 
quando encontra uma estatua da Santíssima Virgem, que 
estava no caminho, como as ha ainda hoje n'aqnelle paiz. 
Ao chegar alli, o cavallo, desviando-se subitamente do 
caminho, arremessa com tanta força o manceb(l contra a 
peanha da estatua, que ficou sem sentidos, cc.m o peito 
ferido e banhado em sangue, e morreu dous dias depois 
sem os ter recobrado. 

Ecllo de M ontb:allc. 

618. Conue1·são d'umct j udict em 1856 

T endo uma ,ioven judia, natural de Sinig ,glia, por 
nome Palmira Zaban, perdido seu pai na idad< de treze 
annos, en tregou-ao ao estudo com uma especie le paixão 
para mitigar a sua dôr; mas em vão procurava distra
hir-se lendo. Havia entre as cr iadas de sua ·nãi uma, 
que era catholica, a quem Palmira tinha particnlar affei
ção; e como a ouvisse r epetit· muitas vezea : «Maria, sem 
peccado concebida, roga por nós» , começou a dizer tam
bem machinalmente esta invocação. Po1· mais ·eprehen
sões e até castigos, que empregaram, para a fa:.er calar, 
nada poderam conseguir; pelo contrat·io, ref e tia com 
mais frequencia a invocação, e ás vezes, ent ·ando no 
quarto da criada ficava parada diante d'um quadro da 
Santíssima Virgem, e contemplando-a, saltava m-lhe in
voluntariamente as lngrimas dos olhos . Uma no te, quan
do ia entregar-se ao nccessario repouso, pareceu-lhe vêr 
diante de si uma senhora vestida de branco •l rodeada. 
d 'uma luz deslumbrante. aPalmira , lhe disse a•1uella se
nhora, vem cantar os meus louvores com as tu~s compa
nheiras ll ; e tomando-a pela mão, conduziu-a a um con
vento, onde varias pessoas r eunidas entoavam os louvo-
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res de Maria. Voltando a si, r ompeu em abundantes la
grimas, e resolveu-se a fazer-se christil.. Desde aquelle 
momento não cessou de invocar a sua celestial protectora, 
pedindo-lhe, que acabasse o que a sua misericordia havia 
começado. Communicou a sua resolução á criada catho
lica, e confiada em que seria bem recebida, Palmira 
abandona a casa paterna, e vai lançar-se aos pás do bis
po de Sinigaglia, o cardeal Luciardi, implorando a sua 
proteoção, um ~sylo, e sobretudo o baptismo. Nada foi 
capaz de a fazer mudar de resolução; ás lagrimas, ex
probrações, carícias, ameaças de sua mãi, ella respon
de com intrepidez: «Amo-a muito, minha mãi; mas Deus 
tocou o meu coração ; posso acaso deixar de obedecer· 
lhe? n Voltando-se para um crucifixo, dizia-lhe: «Se
nhor, abençoai-me, e abençoai a todos os que me amal
diçoam, porque quero ser inteiramente vossa.» Dirigida 
pelo padre Michettoni, e recolhida, por ordem do bispo, 
no convento de Montalvão, pôz feliz termo ás contra
dicções. No segundo dia depois do Pentecostes de 1856, 
a valente neophyta recebeu o baptismo, e mudou o nome 
de Palmira no de Maria Josepha. O proprio cardeal bispo 
de Sinigaglia quiz administrar-lhe tres sacramentos: o 
da regeneração, o da confirmação, e o da Eucharistia. 
Assistiu a esta ceremonia religiosa todo o povo de Mon
talvão, vestido de gala. A joven Maria Josepha continúa 
caminhando para a perfeição ; e tendo muitas vezes os 
braços na attitude de supplicante diante da imagem da 
Santíssima Virgem, roga-lhe, que interceda por sua obce
cada família. 

O amigo das fami/,ias. 

CAPITULO XVII 

DAS VIRTUDES 

P. Que se entende por virtude? 
R. A vir tude é um habito bom, que dá á nossa alma 
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não só a inclinação para o bem, ruas ta.mbem a facilidade 
de o fazer. Ha virtudes naturaes c sobrenaturaes ou chris
tãs, e d'estas umas são moraes e outras theologaes. 

P. Quaes e quantas são as virtudes moraes? 
R. As virtudes moraes são aquellas, que tondem di

rectamente a regular os costumes. I-Ia um g t·an<le numero 
d'ellas; mas as principaes são quatro, que chamamos car
deaes, a saber : prudencia, justiça, fortaleza e tempe
rança. 

Pr udencia 

P . Que é prudencia? 
R. A prudencia é uma virtude, que nos fa.: conhecer 

e es~olher os meios mais opportunos para tender para 
D eus e procurar a sua gloria . 

619. P1·udencia de S. flifa?·tinho 

Não longe de Tours, proximo ao mosteiro do Marmon
tiers, fundado por S. Martinho, havia uma capella e 
um altar, que tinham erigido sobre o tnmulo d'um pre
tendido martyr. Affiuia a este lugar um numeroso povo; 
mas S. Martinho recusou lá ir, até que lhe pl'ovassem a 
authenticidade das relíquias, que lá. havia; da ndo n'esta 
como em mil outras cit·cumstancias o exemplo •L'uma pru
dencia consummada. Principiou por pergunta' · aos mais 
velhos do clero o nome do pretendido martyr; e quanto 
podaram dizer-lhe n?io serviu senão para au 1~meotar as 
suas duvidas. Um dia finalmente encaminhot -se para o 
sepulchro, acompanhado de alguns religiosos; e rogando 
a Deus, qu e désse a conhecer o que havia sid< enterrado 
n'aquelle lugar, viu á. sua esq uerda um horrendo espe
ct ro, a quem ordenou, que fallassc. O espc< tro obede
ceu, e disse o seu nome; e o santo bispo soube, sem o 
poder duvidar, que era um ladrão justiçado por seus cri
mes, que o povo honrava como martyr . Só eJie viu o es
pectro; os mais ouviram apenas a voz. :Mande u logo des-
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truit· o altar, e d'este modo poz termo á superstição, em 
que o povo tinha cabido por um antigo erro. 

SuLPtcro Ssnmo, Vida de S . Jlfa,·tinho. 

620. S. Vicente de Paulo 

Era tal a prudencia d'este santo, que passava por um 
dos homens mais prudentes do seu seculo. A grande des
confiança, que tinha de si mesmo, fazia que elle em to
dos os assumptos se encommendasse a Deus e pedisse 
conselho. Se alguem o consultava, tomava tempo para 
r eflectir, e dizia o seu parecer com a maior modestia; 
mas se se demorava tanto em se determinar, não perse
verava menos em qualquer obra boa, como quem a tinha. 
emprebendido só depois de haver pensado muito, e orado 
para conhecer a vontade de Deus. -Este santo, como se 
vê, era muito vagaroso em se determinar; e ainda que a 
sua demora parecesse a alguns excessiva, nunca teve mau 
resultado, nem prejudicou nenhum dos negocias, de que 
o haviam encarregado. E assim todos se admiravam, 
vendo-o sabir bem de tudo o que emprehendia; e ao 
mesmo tem po, que tuoo lhe sahia bem, adquiria grandes 
thesonros de meritos para o céo, porque a caridade ani
mava quanto fazia em favor do proximo. - Entre muitos 
meios excellentes , que dava para fazer bem as acções, 
aconselhava este como efficacissimo: «Fazei cada acção, 
como se devesse ser a ultima de vos~a vida. » Por isso 
em todas as acções, que fazia, perguntava a si mesmo : 
«Se depois de feita esta acção eu tivesse que morrer, 
fal-a-hia do modo que a faço?» 

Anno ditoso. 

621. O w·chitecto Ci1·o 

Ciro, um dos mais celebres arcltitectos do mundo, 
emprehendeu reedificar os muros de Constantinopla, em 
sessenta dias de trabalho, e conseguiu terminar a obra 
com grande admiração ele todo o povo. Adquiriu por isso 
tanta gloria, que nas ruas da cidade não se ouvia se-
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não applausos em seu favor . Todos o cumulavam de 
elogios, e até na presença do imperadur T heodosio, di
ziam em alta voz : «Constantino foi o fundador de nossa 
cidade; mas Ciro é o seu restaurador.» - lrritou-se o jo
ven Theodosio ouvindo tão gloriosas acclamações em fa
vor d'aquelle artista, e invejoso de se vêr eclip;ado por 
elle, despojou-o de todos os bens, sob pretexto de que 
era idolatra. Ciro ficou pois reduzido á ultima miseria; 
que vai ser d'elle? Ó providencia misericordiosa! N'esta 
mesma miseria. elle acha. a sua salvação : a graça toca o 
seu coração; faz-se christão; e desde então não passou 
nenhum dia de sua vida, que não désse graça a Deus 
por lhe ter t irado os bens temporaes para lhe Jazer en
contrar os verdadeiros bens da eter nidade. 

O conso 'ado1·. 

Just iça 

P . Que é justiça? 
R. A justiça é uma virtude, que nos faz d~or a cada 

um o que lhe pertence, e nos impede de causai o menor 
damno ao proximo. 

622. Àmot de Tobias pam com a justiça 

Depois de perder a vista, T obias ficou redu!Üdo á po
breza, de sorte que a sua mulher chamada l nna, era 
obrigada todos os dias a tec~r para ganhar a vic a. T endo 
um dia recebido um cabrito, levou-o para casa. E como 
o ancião sabia perfeitamente, que ella não pod a ter ga
nho aquelle cabrito, concebeu alguma inquietaç~o. Ouvin
do pois balar o cabrito, disse a sua mulher : «'I alvez elle 
fosse l'oubado; restituo-o a seu dono, porque não nos é 
permit tido comer nem tocar cousa, que tenha sido rou
bada.» Tão grande era o seu amor para com :. justiça I 
Tanto temia causar ao proximo o menor damno! 

Tonu.s, cap. rx. 
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Raro exemplo de inteireza 

623. Thomaz Mon1s 

Thomaz :Morus, celebre chanceller e um dos homens 
mais eminentes da Inglaterra, deu certo dia um exem
plo muito digno da posteridade. Um fidalgo tinha um im
portante pleito, cuja perda temia. Para que o chanceller 
lhe fosse favoravel, enviou-lhe dons jarros de pmta de 
muito preço. Morus mandou enchei-os de vinho generoso 
e os recambiou ao üdalgo, que ganhou a sua demanda, 
porque era justa. Este digno magistrado estava persua
dido, e com razão, de que todo o juiz, que recebe um 
presente, dá os primeiros passos para a iniquidade, e que 
não está longe de vender a justiça o que presta ouvidos 
áquelle, que quer corrompel-a. 

O Preboate. 

624. Um official p1·ussiano 

Em março de 1851, acabava de abjurar o protestan
tismo um official superior do exercito prussiano. Os ou
tros officiaes não sabiam como manifestar a sua indigna
ção; até os mesmos soldados se afastavam d'elle. No 
domingo de Paschoa, indo com os mais officiaes felicitar 
o rei, como é costume n'aquelle dia, deixaram-o só a um 
canto da sala. O rei da Prussia, a quem o haviam de
nunciado, acrescentando, que elle tinha ido de grande 
uniforme na quinta-feira santa prostrar-se para beijar o 
crucifixo exposto á veneração dos fieis, dirigiu-se para 
elle estendendo-lhe a mão, para o compensar com esta 
demonstração de benevolencia da injusta frieza, de que 
era objecto. 

Diccion. de anecdotas . 

Fortaleza 

P. Que é fortaleza? 
R. A fortaleza é uma virtude, que nos faz superar 
OA.TEC1SIIIO. i33 

http://www.obrascatolicas.com



514 

os obstaculos, qne se oppõem ao cumprimente de nosso 
dever, e soffrer antes tndo do que abandonar 1 Deus ou 
expôr-nos voluntariamente a offendel-o. 

625. Fo1·taleza de S . Bm·laam 

S. Barlaam era um habitante das cercania~ de Cesa
rea de Cappadocia, que por sua constancia. venceu a rai
va dos algozes. Forçaram-o a. conservar a mão aberta 
sobre o altar dos falsos deuses, e pozeram n'ella incenso 
e carvões em braza, afim de que obrigando-o a dôr a 
movei-a e cahindo o incenso no fogo do alta.·, tivessem 
pretexto para dizer, que havia prestado cult.> ao ídolo i 
mas Barlaam teve tanta for taleza, que não mcveu sequer 
o braço, e esperou, que os carvões, depois de consummi
dos e de lhe haver trespassado a mão, cahissem. Bsrlaa.m 
morreu da dôr que soffreu . 

Pm ssv, t. 1. 

626. Morte ele Luiz XVI 

Durante todo o seu t ransito desde a prisão até ao ca
dafalso, o rei foi rezando piedosas orações, ás quaes res
pondia o sacerdote, que lhe assistia. Ao descl.}r do coche, 
mais occupado do confessor que de si mesmo, disse aos 
municipaes com imperio: aSenhores, r ecomm<·ndo-vos este 
sace•·dote i t ende cuidado em que não se lhE faça a lgum 
insulto depois de minha morte.-Subiu com passo firme 
ao cadafalso; despiu elle mesmo o vestido, e em segui
da, querendo um dos algozes atar-lhe as mi10s, disse-lhe 
com indignação : Manieta1·-me I manietm·-me I nunca o pe1'· 
1nittirei; faça o que lhe ordena1·am; mas não me atm·á; 
não o inttmte. Os algozes insistiram, e parecia, que cha
mavam auxilio para manietar o rei á força; n'egte transe 
a religião veio ainda soccorrel-o. Olhou pam o sacerdote, 
que ll..te respondeu derramando muitas lagrimaB: a Senhor, 
não vejo n'este novo u ltraje senão outro rt.sgo de seme
lhança entre vossa magestade c a de Deus que o chama 
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a si.» Levantou logo os olhos ao céo com uma expressão 
de immensa dôt·, e voltando-se para os algozes, disse : 
« Fazei o que quizerdes i beberei o calix até ás fezes.» 
Os algozes manietaram o herdeiro de sessenta reis. En
tão elle exclamou com força : «Morro innocente de todos 
os crimes, que me imputam i perdôo aos authores da mi
nha morte, e rogo a Deus, que o sangue, que ides der
ramar, níto cáia sobre a França.»-Santerre mandou ru
far os tambores, que cobriram a voz do príncipe . Então 
o sacerdote (Firmont) disse : aFilho de S. Luiz, subi ao 
céo! » e a cabeça do martyr foi mostrada ao povo. 

D iccion. de attecdola8 . 

627. Um marty1· do Japão 

Deixemos fallar um dos martyres do Japão, recente
mente beatificado, o padre Jolto Baptista Machado, da 
Companhia de Jesus. Eis-aqui o que no anno de 1617 
escrevia do carcere: aHa doze dias, que estou encerrado 
em um escur·o calabouço. Dou graças a Deus, que se di
gna conceder-me tanta tranquillidade d'alma, pois nada 
vejo n'este mundo, que possa ser-me mais agradavel, que 
o captiveiro. Nunca comprehendi tão bem as palavras da 
Sagrada Escr·iptura, e o valor que podem inspirar em 
uma situação como a minha. Todo o poder do mundo me 
parece fraco contra a força, de que me acho revestido i 
armado como estou da confiança em Deus e coberto da 
sua virtude como d'um escudo impenetravel, figura-se
me, que posso pelejar contra o mesmo inferno. Ha qua
r enta dias, que sinto grandes dôres. T em-se augmentado 
tanto com a humidade do carcere, situado no meio d'uma 
lagôa, que não tlescanço de dia nem de noite. Considero 
este beneficio como um dos maiores, que tenho r ecebido 
da di vi na l\Iagestadc. Dou-lhe incessantes graças por se 
haver dignado lembrar-se de mim, e conceder-me tanta 
força que todos estes trabalhos e todos os tormentos do 
mundo nada são para mim .•. Parece-me agora, que cum
pro, com a graça de Deus, uma parte dos deveres da 

* 
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minha vocação, pois estou preso por ter ann ,mciado o 
Evangelho de meu Salvador. Em tres dias da minha vi
da. fui cumulado de extraordinario gozo : o primeit·o, 
quando entrei em religião; o segundo, quando fui preso ; 
e o terceiro, quando pronunciaram a sentença de morte 
contra mim. » 

O conrolad01·. 

628. O beato P . Ca1·los E spinola 

E ste grande servo de Deus, que foi que1mado vivo 
no Japão, esteve encerrado em um carcere mui to estrei
to e insalubt·e, onrle soffreu toda a especie d1 incommo
dos, privações e dôres. Por tanto teve necessidade do va
lor mais heroico e d'uma paciencia inabalavel para sup
portar provas tão grandes e crueis, podendo-se asseve
rar, que teria succumbido a tantod males, se Deus o não 
reservasse para um fim mais glorioso . Sabendo d 'um modo 
certo, que ia s~t· queimado vivo, dizia, que se considet·aria 
feliz, quando se visse atado ao poste e rodeado de cham
mas. Antes d'ir para o supplicio, quiz despec it·-se dos pa
dres, que o conheciam, e snpplicou-lhes, que déssem gra
ças a Deus pelo grande beneficio, que lhe concedia , de 
morrer por elle, e lhe obtivessem o favor do morrer com 
a constancia, que conviuha a um religioso da Companhia. 
-Foi-lhe concedido este favor; quiz entrar na fogueira 
revestido de sobt·epell iz e levando um estanrlarte na mão, 
no qual tinha gravado elle mesmo o nome de Jesus com 
bellos e brilhantes caracteres ; mas só lhe foi per mittido 
contempla i-o . Ataram-o ao poste com cinc! religiosos da 
Ordem de S. Domingos, quatro da Ordem de S . F 1·ancisco, 
e sete da Companhia de Jesus, seis dos qu:.es ainda eram 
noviços. Quando se estava para atear o fo.;o afim de co
meçat· o sacrificio, entoou com voz firme > psalmo Lau
date D ominmn : a Louvai ao Senhor, naçõ1 ·s todas» , con
tinuando os mais com grande a legria. A< accender-se a 
fogueira, estes valorosos soldados de J e: us C h ris to er
gueram os olhos para o céo, com o rosto resplandecente 
de celestial prazer. Soffreram este doloro: o tormento por 
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espaço de mais de duas horas, até que Deus coroou a sua 
paciencia e poz termo ás suas dôres . 

0 COIIBOlador. 

Temperança 

P. Que é temperança? 
R. A temperança é uma virtude, que nos faz usar 

com moderação e prudencia dos alimentos corporaes. 

629. _Associação de temper·ança 

A mais insigne de todas foi sem duvida a que fun· 
dou o R. Fr. Mateo em Irlanda no anno de 1840. N'esta 
grande associação de temperança alistava nos lugares, 
por onde passava, quantas pessoas se lhe apresentavam, 
com tanto que estivessem firmemente resolvidas a viver 
com sobriedade, obrigando-as a fazer a seguinte promes
sa: « Prometto, com a assistencia divina, abster-me de to
das as bebidas espirituosas, e impedir, quanto me seja 
possível, que outros usem d'ellas . B Depois d'esta-s pala
vras Fr. Mateo, impondo as mãos a cada pessoa, dizia: 
«Deus te abençoe, e te dê a graça de cumprir a tua 
promessa.» Distribuía-lhes tambem uma pequena meda
lha, afim de que se lembrassem sempre da promessa, que 
tinham feito. -A linguagem de Fr. Mateo era simples, 
mas inspirada pela fé; e isto explica os admira v eis effei
tos, que obrava. «Meus queridos amigos, dizia uma vez 
aquelle apostolo, fallando á turba, experimento um gran
de prazer em me achar no meio de vós . Espero, que te
reis tanto cuidado em cumprir as vossas promessas, como 
o tivestes em . as fazer. Não é necessario enumerar as 
muitas vantagens, que obtereis, abstendo-vos dos licôres 
fortes. Elles são a causa de males e crimes, que horro
risam nos momentos de sobriedade. Sendo membros da 
associação, espero, que respeitareis as leis de Deus e as 
dos homens. Abstendo-vos do peccado da embriaguez, 
deveis tambem privar-vos de todos os outros habitas vi
ciosos. 

Universo, 2 d'abril de 1840. 
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630. Qttão d~tficilmente se conve1·te o ebrio 

Um sacerdote foi chamado para confessar um traba
lhador moribundo que á força de beber, tinna cahido 
n'um estado tão desgraçado, que não dava esp;}rança de 
vida. Confessou-se, e depois de haver pedid0 publica
mente perdão a Deus e aos homens de seus e:icandalos, 
prometteu emendar-se, se recobrasse a saude. Mas des
graçadamente, apenas recebeu os ui ti mos sac mmentos, 
desperta-se n'elle de novo a violenta paixão ; pede com 
gritos espantosos o fatal licôr, de que en1. vic•.ima, bebe 
ainda, e expira, tendo convulsamente o copo nas mãos. 

Um mez de instJ·ucc)ies á m 1cidade. 

631. Crimes hon·endos a que an·asta a eml1·iaguez 

Não ha muitos annos, que um terrível successo espa
lhou a consternação na povoação de E spalys-ão-hlarcello, 
perto de Puy, em França . Um fil ho desnaturado ousou 
pôr a sua mão homicida sobre o author de seus dias, 
consummando vilmente o seu crime em consequencia 
d'uma disputa, cujos motivos e.-am muito frívolos. E para 
melhor occultar o delicto, o assassino poz ás costas o ca
daver de seu desgraçado pai, e levou-o para um cabeço 
distante de sua casa, e precipitou-o d'elle ~.baixo, pat·a 
que se julgasse que era effeito d'um suicídio ou d'uma 
morte involuntaria.- A justiça, avisada log l 1 foi ao lu
gar do delieto, e examinado o cadavor, os medicos de
clararam que, segundo as feridas, que elle t nha, a mor
te era o resultado d'um crime. O rastro do sangue, que 
seguia até á casa da victima, e o exame dos vestidos en
sanguentados do fi lho, deram em breve a conhecer o au
thor d'este odioso attentado. -Ao cabo d'uma hora de 
interrogatorio, que fez o juiz, o réo decidiu-se a decla
rar tudo, referindo as circumstancias do CJ•ime r.om um 
sangue frio incrível: com o mesmo, que havia mostrado, 
em quanto examinavam o cadaver de seu pai. Este man
cebo tinha vinte e tres annos de idade ; ni o havia con-
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tra elle outra antecedencia desagradavel que beber com 
frequencia nas tabernas o germen d'um caracter violento 
e furioso. 

Alto L oire, maio de 1848. 

632. Eb1·ios que tem morri do queimados pelas mesmas 
bebidas espi1·ituosas 

Eis-aqui uma das funestas consequencias do uso ex
cessivo do vinho c dos licôres. A vi nte e tres de feve 
reiro de 1850, a União publicava o seguinte facto : «Xa
vier G •.. , pintor, estando bebendo com muitos de seus 
companheiros em uma taberna da barreira da Estrella em 
Paris, apostou, que comeria um círio acceso. Aceitaram a 
aposta; mas apenas Xavier o le\"OU á bocca, deu um leve 
grito, e cahiu no chão com grande assombro de todos. 
Appa.receu nos seus labios uma chamma azulada ; trata
r am de o soccorrer, mas quando iam para o levantar no
taram, cheios de espanto, que elle ardia interiormente; 
finalmente, pas~ada meia hot·a, a cabeça e a parte supe
riot· do peito estavam já carbonisadas. Chamaram dous 
medicos, e reconh~ceram que Xavier acabava de suc
curubir a uma com bustão espontanea; phenomeno posi
tivo, mas que a sciencia talvez não explicasse ainda. Este 
incendio do corpo humano tem uma actividade e um po
der espantosos. Os ossos, a pelle, os musculos, tudo é 
devorado, consummido, reduzido a cinza; uma porção de 
pó amontoado no lugar, em que a victima cahiu, foi 
quanto ficou elo cadaver. -Ainda que estes terríveis ac
cidentes sejam raros , reproduzcm·se com tudo; c a im
prensa tem publicado outros casos semelhantes de com
bustão espontanea. Rec'Jrdaremos que ba tambem alguns 
annos, um incendio espontaneo consummiu em Anvers 
uma mulher, que fazia um uso immoderado das bebidas 
espirituosas. Todos os phenomenos, que ca.racterisam a 
combustão se manifestaram n 'e lia ; a maior parte do cor
po ficou reduzido a um estado inteiramente incinerado, 
sem que o aposento, em que teve lugar este intensíssimo 
effeito de combustão, apresentasse o menor signal de 
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fogo . A mulher havia sido atacada diante do fo>go, e se· 
gundo toda a probabilidade, quando tratava de accender 
tições assoprando. Nenhum indicio de queimadura se via 
nos moveis, que a rodeavam, nem n'uma cadeira, em que 
deveu cahir . » 

Diccion. de ant cdotas . 

>' IM 
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Reconciliação, 200, 206, 361 - ~ 233, 23-!- a.pag~udo iuceu-
f!l.lstL, 362. dios, 188-couvcr tendo bau-

Redcmpção, bella imagem, 66. doleiros, 190 - buptisaudo 
Regina Creli. sua origem, 47. ' com grande risco, 391-sal-
Reis, rasgos piedosos, 217, 225 vaudo o que o perseguia, 202 

-morte de L uiz xv1, 5H. - mortes uotaveis, 114, 139 . 
:Religião, 74- como :: defende Salvação, 125 - Ni vardo meui-

S. F n\ucisco, 192 - nenhum no, 138. 
cntholico abjura na hora da I Sarll, mulher de Tobias, 4.'3. 
morte, 97. - \"cj . lgrcjn. l::ntisfnçào de J esus, 68-sacra-

Reliquias, seu culto, 2 lH-mi- ' mental, 451 - de David c 
lagres que obram, 220 - f al- ,\loysés, 453, 45-! . 
sas, 510. Sebas tião, facto notavcl, 436. 

Remorsos do impio, 166. Seio de Abmhão, '11. 
Rep11m çii.o bella, 454. Scnuacherib castigado, 22H. 
Respeito ás imngcns, 2 t8-hu- Serpente do paraíso, •W. 

mano, premio por tel-o venci- Sexta-feira não é ditL nefasto. 
do, 500- causa da increduli- 225 - s:mta, costume do rei 
dade, 163. de N'apoles, 208. 

lcspostaa ao ímpio, 41, 57, 118, Sigillo, quão sagrado é, -1-<!3-
130, 396, 472. Deus vela sobre cllc, 450. 

Resti tuição bclla, 291, 293, 295, Si tio de Calais, rasgo hcroico, 
44.0. - N ào a d cixa.r pam a h o- 66. 
ra. da morte, 293. - Ardil de Sixto Y era pobre, 36·1. 
um missionnr io, 291. Sobicski, -1118. 

Resurreição de Jesus, 71- da Solicitações, como as venceu S. 
alma, 117, 136 - do corpo, Ephrcm, 24- 'rhomaz de 
119- bella figura, H4-pro- Aquiuo, 272 - José, 270 -
vas , 145. mtn tyr, 271 - Ebba com suas 

Revolução, mor tes tcrrivcis, 111, monjas, 352. 
165, 175. Sulfragios, não os esquecer, 

Ricos castigados, 346. 130 . 
.Rosario, seu valor, 435, 503 - Suicídio, 267- fructo da. má 

'-ictorias, 497 - couvcrsões, educação, 258- c increduli-
. -1~., dadc, 268. 

l'OS"\ de Achab castigados, S11intila, ocoasiào feliz, 148. 
~1. "-. Sultão do Egypto, cousas nota-

s 
Sacn~mentos, 382. 
Saccrdocio, 463 - r espeito de 

Alcxand1·e, 213,465-q.uogra
tidào se lhe deve, 464-Deus 
castiga. os que não os respei
tam, -166. 

qacerdotes iutrepidos, 172, 174 
- morrendo por não jurar, 

vais, 3-!9. 
Superstição absurda, 22!. 
Supersticioso é iucrcdulo, 224. 
Suaanna, sua coragem, 23. 

T 

Temperança, 357 - associação 
de fr . ~Iathco, 517 -como 
se consegue, 35:>. 

•rentaçücs, t iveram-as os Sau-
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v tos, 277 - nem sempre sii.o 1 pecca.do, 277 -como se ven
cem, 27..1,, 278-de descspe- Valor dos mart.yres, · 8, 14l 
ração, 178. 390- d'um menino .1aponel 

'l'hcatro perigosíssimo, 279, ~80. 400, 401 -do Bnrla.~m, 5 
Theodosio respeita o mestre, - de um general , 39h. 

261-publica penitencia, 451. Vnnglorin, castigo, 341. 
'l'hcreza (Santa), por pouco a Vasos sagrados respeitados pc 

deitam a perder os romances, Alarico, 221. 
281. Vicente de Paulo calumniad 

Terremoto milagroso, 66. 305 -sua caridade, 181-
Testamento : triste modo deres- prudcncia, 511. 

tituir, 2!)3-d'um avarento, 1 Victor ~L, bclla resposta, 21l 
2\)±. Victorias milagrosas, 4J7, 491 

'l'estemuuho falso, castigo, 301. Vida presente, que é J 106-
'l'obias, 312 - conselhos _a. seu um fio, 351-como t olh~ 

filho, 2c!3- seu amor á jus- os Santos. 1±0, 32±-e h1 
tiça, 512. mcns celebres, 102, 319. 

Thomaz d'Aquino, meio de per- Vind1t do Espirito Sant!, 76. 
feição, 25, 156- triumpha de Virgem Santissima, Conceigã( 
wna mulher, 272 -com que 507 - victorias conHcgwdl 
fé communga, 418- confun- por clla, 497, 498 - convc 
de dons rabbinos, 373 . sõcs de moribundos, fJ4, 5( 

'l'homnz de Cantua.ria, seus di- - de grandes peccadnres, tU 
tosos pacs, 478. - d'uma judia, 508- do1 

Thomaz Morus, respeito á Igrc· morrem de dôr , ±27 50ô · 
j a, 86- que r esponde a sua pcrsis tencia nos pr ,positc 
mulher, 1±0- cbanceller in- 231- Ave-Maria glost da, 49 
corruptível, 513. Virgens heroicas de AI ~po, 2" 

Trabalho premiado, 2õ:), 361. -de Inglaterra, 35~ - All 
T rai i•1dcccntes, 289. aia, 308. 
'rri ,ulaçito, não desanimar, 4.7 . Visita a J erusalém, 74. 
Trindado, explica-se, 5± - pro- Vocação necessaria. , 46:•. 

vo.-se pelo baptismo de J esus, Yoltai rc, sua triste mo ·te, 1.1 
5;) - comp!tr:tçõcs, 59. Vontade de Deus, conf ~~mr .. 

•rurcos, factos curiosos, 249- nos com ella, 33,173, :~67, 4.{1 
como oram, 484-dorrotados 461. /' 
em Lcpanto, 497 -em Vicn- W 
na, ±9!:! . 

u 
Werner abraça o oath 11ioisll1 

97. 
z 

Usurario, mortes espantosas, Zelo : rasgos hcroicos, : 881 2 
29±- um arrependido, 295. • 236, 464. 

ifvrarra lEIA Edlf~JT 
co~s c 

TEL o 
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P nulo (S.j em Malta, 307- seu Pio JX, seu nascimento, 502-
amor para com J esus Christo, I sua humildade, 345. 
182 - indulgencias que con- P obres, 199, 296, 38!.> . 
cede, 456. Polacos, sua piedade, 486. 

P eccado, ingratidão, 64, 250- P ratmans, seu zelo, fi. 
o pecc~dor é deicida, 70- al- Prcdc~tinaY,~O : objccçü.o, 374. 
goz, 267. Pregu1ça, 363. 

Pcccado mortal , horror de S. I Presença de Deus, 21, 24, 25. 
J oão Cbrysostomo para com o Primícias entre os judeus, 333. 
peccado mortal , !l35 - d 'outros Profanações de templos, 9l -
::;antos, 336-cffeitos, 33-!- de imagens, 2:)±, :J07 - de 
castigos, 337. I fes tas, 239- do Sautissi.mo 

Peccado venial , sua fealdade, Sacramento, 419, ·120. 
338 - castigos, 339 - como se P ro:dmo, que é, 18±. 
repara, 451. P romessas do baptismo, 385. 

P occador , quão desgraçado, 111, Propositos, cumpril-os, 231. 
274- sou maior cast igo é o Protestant es, que sii.o, 77, 92, 
peccado. 337, :>1\1- é tratado 8S- na hora da morte, 97. 
como tratou, 135. P rotestantismo, que é, 77, 92, 

P eccados capitacs, 340 - Antes I 89, 94 - carece de unidade, 
morrer do que peccar , 13:t 95-dcsantidadc,96-dohc-

P cdro (S.) couvertido, 435- roismo, 99 -ditl"crcnça entre 
sahe do carccro, 45- J esus o oatholico o o protestante, 
prova-o, 1!:11 . 2Jl. 

Polagio, sua tristchistoria, .U5. P rovidencia admiravcl, 26-na 
P cnitencia (s:1cramento ), 426, morte, 32- com os gentios, 

433 - publica, que classes, 388, 507 - quão justa, 41. 
451-de vnrios Santos, -131, Prudcncia, 510-msgos, 472, 
435- mor tos de dôr , 428,430. 475, 477. 

P ensamentos utcis, 101, 105- Pureza d'intcnçii.o, 141, 173. 
maus, quando serão pcccado, Purgutorio, 126 - confirma-se 
277. com factos, 128 - como li-

Perdão de inimigos, 129, 364,- vrn.r-nos d 'ellc, 1\19 - niio nos 
ardil para o arrancar , 425. descuidaremos dos suffragios, 

P orjurio, castigos, 232, 419. 13ó. 
P erseguidores da I greja ; fim 

t ragico, 90. 
P erseverança, 485 - hcroica, 

387, 438 - loucura do quo 
torna a p.:ccar , 437. 

P estes : bellos rasgos, 208-dc 
Roma, 4í, 159-quanto diffe
ro o ministro ca.tholico do 
protestante. 99. 

P hilosopho : quanto mnis impio, 
mais supersticioso, 224. 

Piedade, exemplos, 486. 
P io vu , 83. 

Q 

Queixas injustas, 41. 
Queima de livros maus, 283, 

285. 

R 

Rain has piedosas, 241, 272, 336, 
338. 

Raphacl Arcbanjo, 4.2. 
Recato d 'uma princcza, 272. 
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agradavel a Deus, 310. - Vi
etoria. •t21 - modo de a cele
brar, 423. 

)1odestia d'uma. rainha, 272. 
.\!oleiro castigado de Deus, 2~. 
Monica (Santa), 360- converte 

seu marido, 471. 
Moribundo, raro soniso, 105-

cousas, 107, 349- o palavras 
notaveis, 102, 106. 

Morte edificante d 'um libertino 
convertido, 275-d'uma no
viça, 177 - d 'um r eligioso, 
4:69. 

Mortes, prégando do céo, 139-
presontimonto, 32- palavras 
notaveis, 102, 106, 112, 11:3, 
119. 

Mortes raras , 74,153,297, 376 -
cspantosas, 109, 111 , 165, 166 
-ditosas, 114:, 117, 170. 

Jlllulheres iutrcpidas, 171, :206 -
a quo devem olhar ao casar
se, 4:71 , 477. 

Murmurar, 302. 
Mysterios incontest.weis, 57, 58. 

N 

Nabuchodonosor blasphema, 34.1. 
Napoleão, rasgos notavcis, 83, 

98- sua morto, 174. 
Narciso (S.), 231. 
Nicanor castigado, 228, 239 . 
Nobreza, pobre titulo, 342, 3<t9. 
Nome do Deus, 22 - do ehris-

tão, o9G. 

o 

Ora9ii.o, necessidade d'olla, f70 
- officacia, 179. 484:, 490 -
condições, 484:, 485, ~8, 4l 9. 

Ordem (sacramento), 4:63- r· s
poito para com o sacordo• e, 
464:, 213-castigo, -!66-ns
go bellissimo, 467- vocação, 
468, 469. 

Othão amancebado, torrivel cas
tigo, 482. 

p 

Paciencia admiravel, 106, 18.•, 
305, 354-di toso o que a ten , 
21. 

P acomio, sua conversão, 1!)5-
castiga a vangloria, 342. 

Padre nosso, pamphrase, 493- 
.sua cfficacia c necessidade, 
492, 49!. 

Paes, evitem os livros maus, 282 
283 -corrijam com bom mo
do, 261 -ai do que per verter 
os fi lhos, 259- maus castiga 
dos, 24-7- bons recompensa
dos, 2-!5 - rasgo admil'n.vel 
250. 

P agãos, sua cegueira, 222 . 
Paixão do Jesus, 63, 61- bons 

que nttrahe, 68, 69. 
Paixões, quão funestas, 351, 418 

-afastam da confissão, 449. 
Pakcnmnu (lord), faz-se religio

so, 4.69. 
Papa, sua coroação, 108-scu 

poder temporal, 83-suo.mor
te, suas palavras, 107- fei
tos not.Lveis, 82, 83. 

Paraboln.s : P aixão de Jesus, 64 

Obras aceitas a Deus, 141, 173, P apa , l Ol - pedra philoso-I 
-Reforma, 77- penitente do 

367. phal, 141-oec:tsião f:woru-
OccllSião de merecer, aprovei- vel, 1<1.8- Narciso, ll9. - O 

tal-a, 14.8, 500- ele pecoado, caminh•mte, 34.0. 
evitai-a, 269, 278, 280. Paraguay, festas, 309. 

Ociosirladc, 363- de que bens Paraiso, onde estava, -!0, 4Gl. 
priva, 253, 364:. Pauliuo (S.), sua caridade he-

Oporario, como se faz rico, 3 10. roicn., 107. 
CATECIS~!O, :]4 

• 
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- d'Austria, victoria de Lepan
to, 597. 

Jubileu : ceremonius, concurso 
immenso em Roma, 456. 

Judas traidor , 41d. 
- ,)Jaochabeu, feitos gloriosos , 

46, 126 . 
Judeus, 373. 
Juizo : temor que inspi ra, 109, 

148 -particular d'um libCt·ti
no, 123 -monge tibío, 124-
universal , 146 -quão tcrri
vel , 148-temcrario, 306. 

J uliano apostata, 152, 398. 
J uramcnto, 232, 233- falso cas

tigo, 232. 
J nstiya, 512. 

K 
Kempis, seus fructos, 285.- De

voto da Avo-Maria, 496. 

L 
Labaro de Constantino, 153. 
Lazaro mendigo, 194. 
Legião fulminante, 179. 
Legião thebana, sua coragem, 

212. 
Lei natural : Deus prcmci!~ a 

sua observancia, 383, 388. 
L ivros bons, 469- quo fructo, 

285, 4ú6- maus, que damnos 
causam, 281- suicídio, 282-
descspcraçito, 282 - Didcrot, 
283 -queimem-se, 283. 

Lothario, terri vcl castigo, 419. 
L ugares santos, 74. 
Luiz i S.), rei, 337- sou respeito 

ao juramento, 233 - ao con
fessor, 451 - caridade, 184-
ultima enfermidade, 410 -ul
timas pulavras, 139 . 

Luiz xv1, 326- sua caridade, 
198- sua morte, 514. 

Luiz xtv, rosario, 502. 
L upo (S.), livra Troyes, 35. 
Luthcro, quão perverso, ~2, 95. 
Luxuria, 351.-V ej. Impureza. 

M 

Macario, bispo, 158. 
i\Iacchabcus, 46, 126 - marty

rio, 145. 
Magda! c na, sua conversão, 427. 

- Vll Jesus rcsuscitado, 72. 
Magdalena de Pazzi, devota 
da Paixão, 69- intenção pu
ra, 173. 

~fãcs, como devem vigiar suas 
fi lhas, 475. 

Mandamentos de Deus, 210 -
da r greja, 291. 

l\[auichens, que diz Santo Agos-
tinho. 162. 

Mansidão, 183, 354-, 355. 
Maria (Virgem Santíssima), 497 . 
Mnria de Gcnova, devota da 

Paixão, 69. 
Maria Egypciaca, 431. 
Martinho, sua caridade, 195 -

pr udencia, 510 - mor te, 106. 
Mnrtyres insignes, 170, 401, 

454. 
.1\fatrimonio, 471- fins christãos, 

474, 477 - não o contrahir 
com libertinos, 4 73- indisso
luvcl , 477- edificanto, 475-
ditosissimo, 478- civil, 482. 

.\lauricio M., 212. 
Memorare, cfficacia d'esta om

ção, 501. 
.\lcninos, sm~ valia, 30, 389-

bcllas respostas, 118,327,328, 
330- fazem grandes conver
sões, 2<19, 25 I - acçã.o heroi
co., 467 -conselhos, 2ll. 

;\Icntira detcstavel, 299- cas
tigos, 299- póde-se dissimu
l ar a vordado, 300 . 

.\ligue! A.rchanjo, seu triampho, 
52 -a.ppariçào, 52. 

i\lilngres , 58, 17!1- nt~ Eucha
ristia, 406- morte d 'um mor
to fingido, 299. 

i\lissa, 421-scu preço, 424-
zelo em ouvil-a, 311, 423- • 
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Grcgorio thaumaturgo, seus mi
lagres, 58. 

-Nazianzeno, sua pobreza, 209. 

H 

liclcna (Santa), 73 - ach:~ a 
cruz, 158. 

Hcrejc, 162, 409- nito disputar 
com clles, 88, 98. - Vej. I n
credulo. 

Hilario, milagre, 155-teme o 
juizo, 14.8. 

Humildade, exemplos, 6!), 3±3 
-ditos dos Santos, 344- fal
sa, 345. 

56-como se confunde, 18, 
19, 57 -respostas victoriosas, 
131-6 desgrayado, 161- ~e
quer sacerdote, ao mornr, 
165. 

Indios, devoyito a S. Francit·CO 
Xavier, 214-zclo em sant fi
Cil.l' as festas, 309. 

r ndulgencias, 455. 
Tntenyii.o pura, 141. 
Inveja, 360, 361- rcmcdio, 3C2. 
Tra, tcrrivcis cffeitos, 353, 354:. 
Irrcligiã.o, tristes fructos, 255, 

257 . 
J 

I J aponezes, rasgos sublimes, 91, 
400, 401. 

Idolatria, 222 -quilo absurda é, Jcjnm, aplaca Deus, 321, 322--
222. não encurta a vida, 323. 

Igreja, 77- instituiyito, 77 - J cronymo (S.), seu r espeito ao 
rmthoridndc, 85, 86- exemplo Papa, 86- temor do juizo, 143 
de submissão, 87- sua perpc- - tcntayões, 277. 
tuidade, 82- segurança que Jerusalém, 74, 372. 
offereee, 86-que dizem d'ella J esus Christo, duas natureza~ 
os sabios, 88. n'uma pessoa, 61, 62- Pai-

Ignorancia, quanta ha, 17, 162 xão, 63-satisfaçii.o, 68- re-
-do incredulo, 19. surreiçiio, 71- ascensão, 7!' 

Imagens, deve-se-lhes culto, 217 -que não se obterá ua missa. 
-ai do que as profana, 218. 424- que bom livro, 160. 

Jmelda (Santa) communga c mor- Job : sua racionei a, 145. 
re, 411. Josó do Egypto, 28-é vendido, 

Immortalidade da alma, 117, 361-sua castidade, 270. 
136 - bclla despedida d'um João Baptista, sua mol'te, 286. 
marido, 1HJ-d'um pai, llU. -Apostolo, amor para com c 

Impio, não diz o que sente, 1 11, proximo, 184. 
136. - Nepomuccuo, sigillo, 443. 

-é ucseio, 162-sanguinario, - Gualberto, sua conversão, 
266. 200. 

Impureza, castigos, 351-effei- -o Esmoler, sua caridade, 196 
tos, 273- mor tc, 274-cau- -sua morte, 105. 
sas, 279, 280. - Chrysostomo, seu horror ao 

Incredulidade, suas causas, 98- peccado, 335 -que dizia dos 
ignorancia, 1G2- respeito hu- louvores, 173- superstições, 
mano, 11>3 - corrupção, 1G4 224- sacerdotes, 465- ora-
- cf'gueira, 170- conduz ao <(ào, 484. 
suicidio, 268. -(B. Machado), alegre no car-

Incredulo : quão mal discorre, I core, 515. 

• 
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Domni~a e Theonila (Santas) : 
sua Intrepidez, 133. 

E 
Ebba (Santa): rasgo heroico, 352. 
Educação boa : o que faz, 258-

má, damnos que causa 255 
257, 259. ' ' 

Encommendar-se a Deus de ma-
uM, 485, 490. 

Ephrem (S.): victoria que alcan
ya, 24. 

E leazaro, 324. 
Eloy (S. ) contra os bailes 287 

-trajes profanos, 289-'bello 
escrupulo, 290. 

Embriaguez, effcitos, 356 -li
vão d 'um menino, 359. 

Ebrio queimado, 519-converti-
do, 357. 

Encarnactão, 60. 
Escandalo, 269. 
Escapulario, prodígios que obra, 

504, 505. 
Escolastica (Santa), 490. 
Esmola, exemplos, 194, 195, 196. 
Espectaculos perigosos, 279, 280. 
Esperancta, 17ô - alenta-nos 

180. , 
Es~inola (B. Carlos) , seu marty-

no, 516. 
Espírito Santo, seus cffeitos, 397. 
Etcrui~a~c, 135-prova-se, 136. 
Enchanstia : figuras, 403-pro-
mesa~, 404 - instituição, 405 
- milagres, 406 - objecyões, 
408 -castigo d'mna i.rrcve
rencia, 420. Vej . Commuuhão. 

Eva, sua crear.ão e queda 37 
38. y ' ' 

Exame, quão util, 426. 
Extrema-unção : quão aprecia

ycl,.458, 459, 460-valor que 
1USplra1 461. 

F 
F anfarrices de Voltaire, 110-

de outros ímpios, 118-eon
testação, 97, 130, 131. 

F é : seus mysterios, 55- quão 
neccssaria, 168 - felicidade 
que procnra, 169. 

Fénélou, modêlo de submissão 
87-de mestres, 263. ' 

Festas, pôde a lgr<'ja instituil-as, 
307 -Deus premeia. a sua ob
serva.ncia, 310- castiga. a sua 
profanação, 239, 340 - zelo 
d'uns índios, 309. 

Filhos bons, 244, 248 - netos he
roicos de trcs meninos 245 
246-maus, castigados,' 242: 
248, 255. 

Filhas da caridade, 208. 
Formosura do mundo 15 -do 

corpo, fragil, 119. ' 
Firmino, zeloso carmelita, 236. 
Fortaleza, 513, 234, 327, 399. 
Francisco d'..l.ssis, 157- sua 

confiança em Deus, 177 -an
te o .sultão do Egypto, 192. 

- R cg1s, ~rande eatechista, 10. 
-de Bol'J II, conversão, 103 -

esmolas, 195 -caso espantoso 
274. , 

- Carracciolo, sua. humildade 
3~. , 

-Xavier, devo,ão dos indios 
214. y ' 

- de Sales, 98, 178- é ealum
niado, 305. 

Francisca Chanta.l, 409. 
Fructuoso (S.), seus jejuns, 323. 

G 

Generosidade d 'um inglez 197 
- d'um pobre, 19:1- d 'um 
mOy01 348. 

Ginez (S.) , sua conversão, 386. 
Godofredo de Bulhão sua hu-

mildade, 70. ' 
Graça, seu preço, 370-abuso, 

372, 373. 
Gratidão, 364. 

http://www.obrascatolicas.com



.. 
525 

frem-a os Santos , 305. -Cas
tigo de Deus, 422. 

Caridade, 181 - rasgos subli
mes, H!3, 195, 23-!, mn. 

Castigo : como deve dar-se, 261. 
Catharina de Senn : suas tenta

ções, 277. 
Catharina de Genova: sua cari

dade, 181-que diz do rcpro
bo, 132. 

Catecismo : o quo é, 9 - sua im
portaucia, 10- sua necessida
de, 11. 

Cntholicismo: u'cllc está n. sal
vação, 86 - fomenta as artes, 
98. 

Céo, 138-em que consisto, 138. 
Chins : rasgos notaveis, 317, 381, 

-!5!. 
Chuva milagrosa, 179. 
Ciro architecto, 511. 
Companheiros maus, 269. 
Communhào, 1!16, 409 - modo 

do a fazer bem, illG - sacri
lega, 317, 318 - castiga-a 
Deus, 418. -Bclla compnra
çào, 318-espiritual, 410. 
Primeira, 416.- Sua l"ecorda
ção, 417. 

Condcmnados : soffrom segundo 
o que fizeram, 135, 136-seus 
remor~os, I.J.S. 

Confissão, 438 - sua instituição, 
312. - P arabola, 313. - :\ão 
a differir, 32- quo desgraça 
é não se confessar, 314-- se
não na quaresma, 315. -Sua 
virtude, -b39- suas vantagens, 
4-!0.-E facil. 448.-Aimas 
coudcmnadas por calar peeca
dos, 4-1-1, 44.5, 4.16. 

Confirmação, 397 - valor f(Ue 
inspint, 3!19, 400. 

Conformidade com a vontade de 
Deus, 21, 33, 297. 

Conrado (S.}. Bcllo exemplo, 
2H5. 

Contrição, 426. Vcj . Dôr. 

Conversões: a rainha de Lin,;a, 
16.- Um deista , 66-um Li
bertino, 21<1:- uma protcst m
tc, 128 - uma comcdiax: te, 
376 - Henrique J ouvc, ; 78 
- uma princeza sarrace. Ul , 
478 - outras , 372, 427. 

Corpo, que cuidado merece, 1 t9. 
Corpo de Deus : grande fe1ta 

em P araguay, 309. 
Creaçào, 16, 17 - do mundo, 36 

- de Adií.o c Eva, 37. 
Criado modêlo, 262. 
Christií.o : sua felicidade e digni

dade, 395 - intrepidez dos p ci
meiros christãos, 396. 

Crucifixo: exeellente livro, 1 :> 7 
- valor que inspira, 156. 

Cruz : sua virtude e poder , lf•2, 
155 - prodigios que obra, l !f6. 
- Appariçües , 153.-NaC ii
ua, 155. - Sua invenção, J f>8 
-conversão, 431. 

D 

Deus : suo. existencia , 13, 15, : 6, 
17 , 20- seu nome, 22 - :u
comprebeusivcl, 23-omnil o
tente, 24 - no !:iiuai , 210 -
poucos o conhecem, 17. 

Demonio, q nem o fez, 53- qu i.o 
pouco póde, 160. -Peccaõo
res livres d 'elle, 5-!. 

Desconfiança de Moys6s, 45!. 
Desenganos do mundo, 103, HO 

18ll. ' 
Desinteresse exemplar, 197,350. 
Dízimos no tempo dos pntrit r

chas, 331 - lei evangelic \ 
332 - entre pagãos, 332. ' 

Dôr : espocies, 436-qualidad< 3 

436 - motivos, 427- exe11: 
plos, 431 - falsa, 435. 

Domingo, 239, il07 - sua prof L

r.ação, 241 - CliStigada, 239 . 
Dôres da _Virgem, devoção eíi

caz, 49o, 502, 507. 
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A 

Abel, sua morte, 265. 
Abstinencia, 321, 326. -Rasgos 

de meuiuos, 327, 330. 
Acaso: loucm·a crêr n 'elle, 20. 
Adão, sua ereaçiio, 37.-Sua 

queda, 38. 

Attila, açoute de Deus, 35. 
Avareza castigada, 346. -Tris

te recompensa da avareza, 348. 
Ave-Maria : pru:aphrase, 496-

sua efficacia, 4~5. 

B 

Aglae (Sa.nta): stta conversão, 48. Bailes : seu perigo, 286- des-
Agostinho: visão, 56- celebra agradam a Deus, 287, 289. 

por sua mãi, 127.- Que diz Baudoléiros dos Abruzos, 190. 
dos mauichcus, 162-do que Barlaam, sua fortaleza, 514. 
murmura, 303. Baptismo, 382- do Senhor, 55 

Alarico, respeito para com o V a- -do centurião, 382-de Cons-
t icauo, 221. tantiuo, 383- de Clovis, 384. 

Alexandre : bcllos rasgos, 180, Baptisterio de Constantino, 385. 
2 13. Bencdicitc á mesa, 486. 

Affonso Rodrigues, como com- Bens achados : bello rasgo, 291. 
munga, 412. Bento (S.), 490. 

Ambrosio (Santo) absolvo Theo- Bernardo (S.) : confianÇfL em 
dosio, 452- celebra por clle, Dens, 176. 
12R. Bezariiio: sua caridade, 196. 

Amor de D.eus, 181- nos San- ~ Bispos, raros exemplos, 188, 
t os, 182 - rasgos sublimes, 197, 198, 1!J9. 
18::1-do proximo, 184, 189. Blasphemia, linguagem infernal , 

Anachoretas, 47. 2!l8- castigos divinos , 226, 
Anjos : sua ercação, 42 - queda, 229 - tcmporaes, 229 - do 

52- caridade para com os h o- povo, 229. 
meus, 42, 45, 52.-Livram Boaventura (S.) : onde apren-
tres menirios, 30.- Custodio, deu, 156. 
51. Bocrj ar e espirrar, triste epidc-

Anisia (virgem e martyr), 308. mia, 159. 
Antiocho, falso penitente, 435 . Bonifacio, seu martyrio, 48. 
Antonio (abbade). 160, 485. Brizida (Santa), visão, 70. 
Ascensão de J esus, 71, 72-

Igreja (da), 74. 
Athanasio (Santo), 300 - confun

de a. calumuia, 303. 
Atheus confundidos, 18. 

c 
Caim: seu crime, 265. 
Calumuia detestavel, 303.-Sof-
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Png. 

gos . . . .... . .. . . ..... . 346 
Liberalidade . . . . . . .. .. . 348 
Luxuria: horriveis casti-

gos .... . . . . . . . .. .. . . • 351 
Castidade. . . . . . . . . . . . . . 352 
I ra . ..... .... . .. .. .. .. . 353 
Mansidão .... . . . ... . . . . 351 
Gula . . . embriaguez .... . 1!56 
Temperança . . . . ... . . ... 1!59 
Inveja .. . .. . . .. . .. . ... . 360 
Preguiça ....... .. . ... . . 1!63 
Apêgo ao trabalho. . . . . . 3G4 

PARTE TERCEIRA. 

: GIIAÇA 1 SA.CRAMJJN'fOS 1 ORAÇÃO 

CAP. 1. Graça . . . . . . . . . . . . 370 
Conversões admiravcis . .. 372 

CAP. 11. Sacramentos . ... . . 382 
Bap~ismo . . . . . . . . . . . . . . 382 
Rasgos prodigiosos. . . . . . 386 
Intrepidez heroica. . . . . . . 391 

CAP. 111. Dignidade do chris-
tão ......... . . . . .. .. . 395 

CAP. xv. Confirmação ..... . 397 
Rasgos de grande valor . . 400 

CAP. v. Eucha ristia .... .. . 40a 
Milagres mcmoravcis . . . . 406 

CAl' . V I. Communhão .. . . .. 40!) 
Primeira communhão .... 414 

CAP. vn. Communhào sacri-
lega . . ..... .. ..... . .. 418 

CAP. vm. Missa . .... .. . . . 421 
CAP. rx. Penitencia .. ... .. • 426 

Exame . ... . .. ......... 426 

P1g. 

Contrição . . . . . . . . . . . . . . 4~6 
Raros exemplos . ... . . . . . 4:17 
Confissão: sua origem di-

vina .. . . . ... . . . . .... . 4.18 
Suas vantagens .. . .... . . 4k0 
Devem confessar-se todos 

os peccados commetti-
dos ... . .... .. .. . . . . .. 4t 4 

Satisfação .. .. . . .... . ... 41•1 
CAP. x. Indulgencias . . . . .. 41·5 

J ubilen ....... . . .. . .. .. 4f·6 
CAP. x1. Extrema-unção .. . . MS 
CAP. xu . Ordem sacerdotal. 4E 3 

Vocação para o sacerdo- 4t8 
cio . .. . . .. . . .. . . . . . . . 

CAP. xm. 1\Iatrimonio .. . .. 4"1 t 
Ma tdmonio civi l. . . . . ... 41:2 

CAl'. ~~'::. Oração : suas con-
d1çoes ... . .. . ... .. ... 483 

Quando se deve orar. . . . 48 t 
Efficrtcia da oração .. .. . • 48) 

CAP. xv. Oração dominical. 49J 
Sua paraphrase . . . . . . . . . 49.1 
Saud•tçiio angel ica. Sua 

cfficacia e paraphrase . . 495 
CAP. xvt . Devoção á Santis

sima Virgem : g raças 
que se adquirem por 
meio d 'ella. . . .. .. . . .. 49" 

Devoções e graças parti
culares . . . . . . . . . . . . . . 50: 

CAP. xvu. Virtudes . . . ... . . 50! 
Cardeaes : Prudcncia .... 51< 
Justiça . . .. ..... .. .. . . . 5H 
Fortaleza.. . . . . . . . . . . . . . 5U 
Temperança. . . embria-

guez . . . . ..... . . . .. .. . 517 
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PARTE SEGUNDA 

VIRTUDES TUEOLOGAES, 

MANDAMENTOS 

E !'ECOADOS CAPITAf:S 

Png. 

CA.P. x. F é • . . . . . . . . . . . . . . 168 
Ct.l' . u. E!!pcrança . . . . . . . . 176 
CAl'. m . Caridade. Amor do 

D eus .......... .. .. .. 181 
Amor do proximo .. . .. . . 184 
P rodígios de caridade . . . 187 

CAP. IV. Esmola .. .. ...... 194 
ÜA P. v. Amor para coro os 

inimigos ...... ... . ..... 200 
Acçõcs hcroicas ......... 206 

CA.P. VI. ~fundamentos do 
D eus ... . . . .. .. ...... 210 

Primeiro mandamento ... 211 
Culto devido aos santos •. 214: 
E ás imagens . . ..... .... 216 
Culto das relíquias . .. . . . 220 
Idolatria .. . .... . ..... . . 222 
Superstições absurdas .. . 224 

CA.P. VI!. Segundo manda-
mento .. ...... ... ..... 226 

Imprecação ............ 231 
P erjurio .... ....... ..... 232 
H eroismo d'alguns sacer-

dotes ............ ... . 233 
CAl'. v ru. T erceiro manda-

mento ...... . . . ... . .. 239 
CAP. IX. Quarto mandamen-

to. Filhos ...... .. .. .. 242 
Rasgos admirn.veis ... . . . 248 
Devores dos paes . . . . . . . 255 
O quo faz a educação.. . . 258 
Meiosdecorrigir osfilhos. 261 
Criado!! : sua fidelidade. . 262 
R espeito para com os mes-

tres .. ... . .......... . 264 
CAP. x. Quinto mandamento. 265 

Suicídio •........ . .. . ... 267 
E scandalo. . . . . . . . . . . . . . 269 

CAP. x r. Sexto e nono man
damento. . . . . . . . . . . . . 270 I 

Impureza : castigos ...... 273 

l'ng. 

Tris tes c !feitos ... . . ..... 275 
T entações . . . . . . . . . . . . . . 277 

CAP. Xlt. Causas da impuro-
r eza. Espcctaeulos. . . . 279 

.Maus livros . .... .... ... 28l 
Devem queimar-se . .... . 283 
Leitura de K empis •. . ... 285 
.Ba i lt!s . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Trajes immodcstos ...... 289 

Cu. XI•r. Sctimo c dccimo 
mandamento.. . . . . . . . . 291 

Usurarios ............ .. 295 
Não se deve cnbiçar os bens 

a lheios ........... . ... 297 
CAP. x•v. Oittwo mandamen-

to. Castigos da mentira .. 298 
F also testemunho ....... 30l 
M urmuraçào . . . . . . . . . . . 302 
Calumnia . ... .......... 303 
Juizo tcmcrario ... . ..... 306 

Ct.P. xv. Mandamentos da 
Ig•·ej n . . ............. 307 

Missa : Como Deus pro
meia o que a ouve . . . . 310 

C,\P . xvr . Segundo manda
mento. Confissão, insti-
tuiçiio divina ... ... .... 312 

Não devo differir-se ..... 316 
Ct.P. xvu. Tercei ro manda

mcnto.Communhão pas-
chal .......... . ..... . 316 

Communhilo indigna . .. .. 318 
Ct.P. xvm. Quarto manda-

mento. J ejum ......... 321 
Abstinoncia • . . . . . . . . . . . 32ó 
Rasgos horoicos de roeni- · 

nos .................. 327 
CA.P. x1x. Quinto maadamen-

to. O dizimo. . . . . . . . . . 331 
P ri mícias .. . . .......... 333 

CAP. xx. Do pcccado mortal. 334 
Peccado venial. ........ 338 

CAP. xx•. Pcecados capitaes. 340 
Soberba . ............ . .. 341 
Humildade dos santos ... 344 
Humildade de Pio 1x . . . . 345 
Avareza: terríveis casti-
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CAP. 1. Existcncia de Deus .-
0 athoismo confundido ... 

CAP. u. Attributos de Deus. 
Providencia de Deus ... . 
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