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OBRAS DO AUTOR
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PIGUlHO DICIONAIIIO CATóLICO
2.000 verbeta MMJrd8ndo l)ogm8;
Moral, llturola , Blblle, Conc:lllo e Seita Proteatantea. com • etimologia de queeo
todoe 011 voc.4ibuloe .
A IAORADA FACE NO IUDAIIIO DE TURIM - Histórico. teologia. liturgia, pastoral.
devoclon,rlo • hln,rlo eobre a me11 precloaa rellqule da Igreja. contldereda uma dee
3 "melorea" .
~.lO

latina

(M~xlco)

PAULO 11-MAIIIA -

tudo eobre a primeira viagem do Papa

~

Am6rlca

Martenluno
PAliA IEII DIRIGENTE
Orlentaç6et t6cnlcas e organlzatlvae pera •• CC.MM.: flelonomie e ctrecterlttlcaa do Dirigente.
IIIIVE HIITGIIIA DAl CC. MM. - Reeenha retumlda doe fetos histórico• do movi·
manto mariano. acontecimentos mala salientei no mundo e no Brasil . elenco de per·
fia de congregado& marlanoa c"ebres.
CONOREOAÇlO MARIANA FEMININA - História. organlzaçlo e epoetolsdo próprio
dea Congregeç6ea Marianas Femlnlnaa. Ap6ndlces : resumo blogr6flco da vida de Tereza Gonzalea-Ouevedo y Cadarao. • returno de alocuç6e1 de Pio XII aobre aa CC.
MM . Femlnlnu .
IDEAL CELEITE - consldereç6el t6cnlco-mualcal e doutrln6rlaa sobre a mudança da
letra do Hino Oficial da1 CC.MM . do Braall .
JUIILEU DI OURO -

hlatórlco do1 50 ano1 da C.M. da Igreja doa Capuchlnhoe.

Lnurgle
A MIUA, M~ Prttleo ,... bpll_,.. Fl61e
htudo teológico. hletórlco e
lltúroleo da Mlaaa; normal t6cnlcaa pera Expllcadoree • Comentadorea. bem como
eubaldloa pare curaoe. debate• e conferlnclee .
A MIUA AGORA I! AUIM - "eddendum" ao opúsculo eupra. contendo comentérloa
explicativo• daa reformas llttlrglcaa. Ordlnérlo de Mine com •• nov81 rubrica& e
auto cateqo~6tlco aobre o Altar. objeto• e paramentos ..
CUIIIO DE MIUA POli COIIIIUPONDINCIA , .. , prove• Parcial a Final.
IITIIUTUIIA REFORMADA DA SANTA MIUA clllerea do eento Sacrlffc:lo .

llO IIIIAITilO, . , _ •
llO FIIANCIICO DE AUII -

I. .Ja -

25 llç6ea com Oueatlonérloa e Tea•
"Croqula" e

text~

dee reformee con·

VIda do Padroeiro da Cidade.

VIde do eento que Inventou o preafplo .

IANTA MARIA FRANCISCA XAVIER CAIIIINI llO CHAIIIIL MAKLHUF (-118) -

VIda da lladroelra doe emlgrant..

VIde do ermltlo de Annaye .

EecoUMtO
IEMPIII ALERTAI - Coletlnea de colaboraç6ea em )omala. revlatae. conore..oe e
)amborNa: dapolrnentot . experllncl.. • tugeat6ea eobre o mnvlmento como Chefe de
Grupo e membro-fundador do "CII P..,lo de Tarao" (Aeelatlnela Rellgloea Católica
ao fecotlemo).
f~JO

AO .IOIINAUIMO - Cu~ pr'tlco lntc • ro ele lnlclaçll> 110 jomalle·
mo (falado, eacrlto e televlao). dlagramaçlo. rwvldo e ellcherla (Súmula).

(Concl:.rllo na 3. • capa)
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Congregado Mariano
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Orientador do Circulo de Estudos Missa Est
•da Academia de Ciênçlas e Letras S. Tomãs de Aqulno

ifhtld~ ~

S O

fc.

~i

CHÁRBEL ! : :
MAKHLUF~ ~
(maronita)

~

Apresentação do jornalista Alves Pinheiro, da Ordem do
Velhos Jornalistas, da Associação Brasileira de Imprensa
da Academia Internacional de Letras.
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Copyrigt

@

1979 by Antonio Mala, c.m .

Rua Caruso, 22/202 -

Tijuca -

20270 -

Rlo/RJ

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
EU TENHO CONFIANÇA EM VOS.
(Jaculatória que o Pe. Jorge Van Peteghem (belga} começou a aconaalhar aoe aaua penltantaa
no confesalonérlo, em 1898, e em pouco tempo unlversallzou-ae)

DOCE
SEDE

CORAÇÃO
A MINHA

DE MARIA
SALVAÇÃO.

(Jaculatória escolhida pela vidente de Fãtlma, Jaclnta, no elenco apresentado pelo Servo
de Deus, Pe. Cruz, S. J., em 10-12·1925, reportando-se à segunda aparição da VIrgem, em
13-ô-1971)

Nota:

entre as duas Jaculatórias supra, estampa-se o emblema do Autor, à guisa de ex-libris.
de autoria do monge Ir. Paulo lachenmàyer, OSB - heraldista. escultor. desenhista
e arquiteto litúrgico de fama mundial (em grande parte decorador da nova Catedral
do Rio e restaurador de diversas Igrejas e mosteiros, Inclusive do seu, em Salvador (BA).

~

OFERECIMENTO

Ao insigne jornalista, advogado e homem de fé Dr. Jorge Chaloupe Sobrinho, sócio-fundador do Clube
Monte Llbano - com os agradecimentos mais sinceros
e profundos pela sua cooperação, possibilitando a editoração desta obra.

HOMENAGENS
AOS INSIGNES AMIGOS E MESTRES
•

Dom Youhanna Chedid
DO. Eparca Maronita no Brasil

•

Dom Edo6fdo Koaik
DO. Bispo Titular de Noba e Auxiliar da Arquidiocese de S. Sebastilo
do Rio de Janeiro (de descendência libanesa)

_. Pe. Elias Maria Gorayeb (de Belrut), MLM (• 15-2-1881 - t 3-8-1960)
(fundador e Superior da 1. 8 Missão Libanesa Maromlta no Brasil 1.0 Péroco da Matriz Maromita de N. S. do Llbano 1.0 Vigãrlo
Geral dos Maronitas no Brasil, com saudosa memória, sobretudo
por termoe sido o seu "coroinha" das Missas na peregrinaçlo a
Roma no "Ano Santo" de 1950 a bordo do "Jenny)

e

c•

Pe. José Vicente Hani (de Ghazir), MLM
18-12-1894 t 27-12-1975)
(pek> grande exemplo que nos deu de conformidade com a vontade de Deus ante o sofrimento)

•

Pe. Chãrbel Merhy (de Biblos), MLM
(jovem e piedosa inteligência que nos tem. generosa e pacientemente, dilatado os conhecimentos)

•

Pe. Emllio Eddé (de Biblos), MLM
(vindo da cidade "mater" e d'onde deriva Blblia
para espargir o bem)

·•

>

livro,

Clube Monte Llbano do Rio de Janeiro
(reduto social, recreativo, patriótico e também religioso,
.de quantos amam a terra dos ..cedros de Deus')

.·
homenagem reconhecida do AUTOR.
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APRESENTAÇAO
UMA OBRA DO ~CULO

Antonio Maia, em sua incansável e prodigiosa criatividade, presta mais
um belo e precioso serviço à Rellgilo, à Igreja, às gerações que nascem
e se formam no amor a Deus e sob as inspirações da Doutrina CristA. Admlrllvel sua obra sobre São Chárbel Makhluf, a "estrela de Annaya", o ..Taumaturgo Universal", o excelso monge maronita, o Santo anacoreta dos
Tempos Modernos, aquele que deixou a este mundo conturbado, materialista
e materlallzante, e a esta nossa pobre Humanidade atõnlta e confusa, o
exemplo de uma vida tAo heroicamente evangélica, deve ser apreciada por
diferentes ângulos.
Mas, sobretudo, o que nela impressiona é a cultura eclesiástica e a
profunda vocação cristã, o devotamento modelar e edlficante desse nosso,
diga-se lá, fabuloso Antonio Maia. Estilo escorrelto, dinamismo da palavra,
agilidade do pensamento, piedosa serenidade de comentários e conotações,
riqueza de imagens, vibração espiritual.
O Autor não se limita a uma simples e fria biografia. Coloca-nos dentro
dos cenários da História. Situa-nos diante das grandes realidades de uma
época. Afinal, faz História. E nos dá, no encanto das aquarelas, a visão
desse Llbano maravilhoso e eterno, do passado e do presente, de todos os
tempos blblicos. De todas as épocas marcantes da Civilização. Revive esse
duk:lsslmo Llbano agora sacrificado, mortificado, devastado impiedosa e genoci<:lamente pelos ódios e as incompreensões dos homens e as sangren\as e mortlferas competições poHticas e ideológicas. Esse Llbano, herói e
mártir na tragédia do Oriente Médio.
Esta obra é a História de um Santo e a própria História de um Pátria
tio desumanamente dilacerada. Uma obra do século. Obra de amor, de piedade e de deslumbramento cristão. Magnlfica. Apostólica.
Felicito o meu querido e ilustre amigo, Dr. Jorge João Chaloupe Sobrinho, grande advogado, jornalista e homem público (a quem o Rio, a Magistratura, a Justiça, a sociedade carioca tanto devem), por haver propiciado a Antonio Mala, com sua leal colaboração, esta publicação que tanto
engrandece a literatura cristã de nosso Brasil.

ALVES PINHEIRO
(da Ordem dos Velhos Jornalistas)
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Monumento a Nossa Senhora do Llbano, em Harlsaa, emelhante ao do Cristo Redentor, no
Corcovado, pois também erguido no cume de uma das mais altas montanhas do Llbano. Imagem Igual pode ser vista na Igreja doa Maronltaa, na Tl]uca: Rua Conde de Bonfim, 638
(quase esquina da Rua Uruguai) .

O Imponente templo na Tlluca
Igreja de N. S. do llbano
onde a colônia slrlo-llbanesa e também os brasileiros veneram, além da Padroeira da
"terra dos cédros" e S. Marón,
[lá está ainda uma Imagem de
N. S. Aparecida). buscAm a lntercessao de Slo Chdrbel Maklhuf.

A GUISA DE JUSTIFICATIVA
" . . . considerando a Providência Divina nos acontecimentos extraordinários [da vida] do Pe. Chárbel e os fatos surpreendentes que ocupam hoje
o Oriente, a Europa e a própria Santa Sé, resolvemos publicar o presente
opúsculo, que, sem dúvida, fará imenso bem às almas de boa vontade . . .
nosso fim primordial com esta publicação é a maior Glória de Deus, exaltação da Santa Igreja, estimulo para a santidade e o bem das almas~ . (1)

Pe. Elias Maria Go1111Yeb, MLM
louvor pela idéia de tornar conhecida em nosso pais a vida santa
do Pe. Chárbel, e maravilhosos prodfgios operados por seu testemunho,
manancial de celestes favores, lá nas terras do Líbano, cantada por seus
famosos cedros, até nas Sagradas Escrituras. - Que este livrinho sirva de
eficaz despertador das almas, para uma vida mais cristã, mais penitente,
mais pura, em contraste com o ambiente hodierno, materializado, indiferente, egoista . . . Das alturas do Lfbano, sempre fiel a Cristo e à sua
Igreja, desçam para o seu povo e para o mundo as bênçãos que Deus concede por intermédio do piedoso Pe. Chárbel" (2)

t

Cardeal Jaime Câmara
Arcebispo do Rio de Janeiro e
Ordinário dos Orientais do Brasil
(15 de nov. de 1954)

"Neste século contraditório, em que a liberdade e riqueza de uns são
opressão e miséria de outros; quando os meios de comunicaçAo e Uni egolsmo anticristão as acentuam e aprofundam; quando um demasiado apego às
vaidades deste mundo desvia o homem de seu verdadeiro destino, a Igreja
(Mater et Magistra) vai às montanhas frias do Libano e, ali, da obscuridade
de um eremitério, perdido nas neves, arranca a figura estranha de um
monge, para oferecê-la à Humanidade, como seu mais atual modelo de
perfeição e, até, seu orientador mais seguro no caminho da reconstruçAo
social. ( . . . )
Sua vida representa uma silenciosa mas eficaz reação cristã a erros
que, corroendo a disciplina eclesiástica, de um lado, e negando o sobrenatural, de outro, não só põem em risco a unidade da Igreja, como solapam as próprios alicerces da fé ( ... ).
Alheio ao tumulto da moderna civilização e longe do convivia de seus
semelhantes a não ser o estritamente permitido pelas Regras de sua
Ordem - , o Pe. Chárbel só conhecera a comunicação com Deus. Só vivera
a pobreza e o desprezo das coisas da Terra. Martirizara seu corpo pelos
atos de penitência e mortificação, não exclu indo flagelação e cillcio. Escravizando-se pela obediência unida a uma profunda humildade, só guardara a liberdade de espirito; Iluminada pela Verdade e fortalecida pela graça divina, esta Liberdade é a única realmente capaz de engrandecer e tornar feliz o ser humano, libertando-o do mais aviltante de todos os jugos:
o jugo das paixões ( . .. ). o Pe. Chárbel Makhluf fala hoje, nAo com a arte
1• da "lntroduçlio" da obra de autoria do Pe. Ellae Maria Gorayeb. MLM (ctr . Prólogo) .
2) da Apresentação e Bênção da obra supra referida .
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da palavra, mas pela atraçlio do exemplo: Ele fala ao orgulho através de
sua humildade; fala à sensualidade através de sua renúncia; fala à violência através de sua mansidão; fala à ganância através de sua voluntária e
completa pobreza ; fala à contestação através de sua obediência; fala, sobretudo, à apática incredulidade através de sua firme Fé, alimentada por
asslduas orações. ( ... ) Quem dá cobertura a esta sua eloqiíência muda é
a mão de Deus, chancelando, com sinais milagrosos - muito e incontestáveis - , toda a série de suas Imortais lições de mlstica e ascética cristA.
A prodigiosa conservação de seu corpo, incorrupto, tenro e flexlvel, - caso
único da História do Mundo - prova, por si só, o aplauso divino a uma
existência que nos ensina a beleza e o valor do mundo sobrenatural.

E quem traz pela mAo este Mestre de mistica e ascética cristA, e o
coloca no púlpito de um infalivel magistério, é a Mãe Igreja, canonizando-o
e apresentando-o a todos como excelente modelo e grande intercessor." (3)

Dom Youhanna Chedid
Bispo Maronita

3)

extraldo do prospecto dlstrlbuldo pelou PP. Maronltas no dia da cenonlzaçêo. (D. Ch&dld
atuou em duas teses do processo de canonização: na primeira corno "Defensor da Fé" e.

na segunda, como "Juiz").

114

EPíG!RAFIE

~Foi em conseqüência do seu profundo estudo da Liturgia, especialmente vivência da liturgia da santa Missa, que o Pe. Chárbel se fez santo.
Sabia que nos mistérios da liturgia da santa Missa, nós possuímos a
Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Palavra redento ra, a manifestação da sua graça, segundo as palavras que Sto. Ambrósio dirigiu o DIvino Mestre: - ' É nos vossos mistérios que eu vos encontro". ( ... ) A vida
do Pe. Chárbel foi uma constante participação ativa no mistério de Cristo,
Salvador e Redentor. Ele mesmo - " alter Christus" - um ungido, um sacerdote com o poder e o direito de oferecer a Deus Pai, por intercessão
do seu Divino Filho, um sublime sacriflcio. - Esta convicção do Pe. Chárbel manifesta-se no modo como ele viveu a sua Missa. Podemos afirmar
sem sombra de dúvida: toda a sua vida e atividade estiveram ordenadas e
absorvidas pelo santo sacrifício do altar. ( . .. ) Fortalec!do pelos oficios divinos, o Pe. Chárbel fortalecia-se mais com a Missa. Celebrada na mesma
lingua de Cristo, a Missa maronita, na sua simplicidade, sublimidade e riqueza dos seus ri tos e textos, expressa a alma da primitiva Igreja, dos discípulos de Cristo, dos Apóstolos e dos Mártires".

Pe. Paul Daher

Nota:

Como Apêndice 11 lnsP.rlmos um paralelo histórico - multo breve - e das rubrica~
rituais entre as lltur!li~s maronita e romana. trabalho que procedemos para a Missa
de comemoração do "Dia Mundial dos Congregados Marianos" que nos foi acometido
organizar na Igreja de N. S. do Ubano, em maio de 1971.
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PRóLOGO

"Ainda existe na Terra a "Igreja Mlll-", e nesta arca da salva-~
ção, mercê de Deus, ainda existem homens que vivem da Fé. E certamente existem santos 96condldos, perdidos para o mundo, ganhos
oara o Céu". (1)

Quando, anualmente, o calendário litúrgico, recordando o nascimento
temporal do Salvador, apresenta os episódios e cenas destes mistérios aos
nossos sentimentos religiosos - o Santo Natal - não sabemos assim de
chOfre o que mais apreciar, onde mais nos deter diante de lições tão belas
e sublimes neste fato da história salvivica da Humanidade; extáticos nos
prostramos frente aos principais capltulos encenados plasticamente - por
invenção d'"ll poverello d'Assisi" - no presepe: (2) na manjedoura - comedouro dos animais - o Deus-Menino nascido desprovido de tudol Maria e José, humildes, em profunda e amorosa adoração ... o espanto e o
fervor dos pastores. . . os hinos e cânticos dos coros angélicos. . . a caminhada - seguindo uma estrela - e os presentes dos Magos ...

-xSim, das terras do longlnquo Oriente - guiados por uma estrela partiram os Magos para adorarem e presentearem a Cristo, Luz do mundo .
Uma estrela brilhou no deserto constituindo o primeiro exemplo de uma
nova modalidade de vida agradável a Deus, na adoração da Verdadeira Luz:·
Cristo nosso Deus .
Mais uma vez, das bandas do Oriente - do Llbano - trazendo o éco
do ''Vale Sagrado" (ou dos Santos), onde um pastor-agricultor, perto da
região dos "Cedros de Deus", ouviu, "viu" e seguiu com a máxima obediência a Voz e a Luz, até Annaya, brilha outra estrela. Do coração dessa
Luz, derramada pelo esplrito da fé católica, da Igreja Maronita (3) que nasceu, cresceu e floresceu na vivência do esplrito da divisa do seu fundador:
"Onde está Pedro, aí está Cristo", começou a brilhar uma estrela; de Annaya, após uma vida de continua adoração, voou para o Céu, nas vésperas
em que do Céu desceu Jesus, no santo Natal, um monge, um maronita ...
mais um no grande rol dos sábios, dos santos e dos mártires (4) dessa
abençoada terra.

-x1)
2)

3)
4)

cfr. revlslll "Pennanênc:la", fase. 42 , abril de 1972, pág . 2.
"Presépio ou presepe, significa propriamente um estábulo oo ostrebarla; mos a acepção
vulgar desta palavra é o de uma espécie de embrectoado oo paisagem de vulto repre·
sentando a choça de Belém onde nasceu o Salvador" . - apud Alexandre Herculano, in
"A Abobada", conto-histórico sobre a construçao do mosteiro de Santa Maria da Vitó·
ria. mais conhecido como "da Batalha" .
fundada pelo monge São Marón, no séc. VIII.
Inúmeros sAo os santos maronl tas além do fundador - S . Marón - como por exemplo:
os 350 monges assassinados no ano 634 por defenderem o Concilio de Calcedônla; o
Patriárca Vohana Marón, bem como os mártires de Damlisco: Francisco, Abei-Mohtl e
Rafael (18601. Tramitam os processos de canonizaçl!o dos contemporâneos de S . Chárbel:
Bealll Irmã Rafka Ar-Rais e Beato Pe. Nehemetallab Kasseb EI-Hardlnl , ambos da Hamalaya . (ver nota n.• 17)
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o Llbano, cujos alicerces religiosos foram lançados por um monge, é
ainda um pais de monges. Cada sepúlcro geralmen!e serve de pedra fundamental de um convento ou mosteiro, e, dentro dessas edificações, muitas
delas ou quase todas elas, de extrema pobreza, vivem sábios, vivem santos que nos apontam a Deus.
E não se vão lá tantos anos assim - são fatos do final do século passado e início deste, com o principio do ápice no "Ano Santo" de 1950 e
tendo agora o seu epilogo neste ano de 1977, no dia 9 de outubro: canonização de São Chárbel.

-xBem poucos - até há bem pouco tempo - se atreviam seguir até Mar
Marun de Annaya; pelos caminhos viam-se outrora um ou outro camponês,
alguns pastores ou monges; eram viajantes sob os ráios causticantes do
sol, bem como respirando o poeirento ar no verão, ou sob intenso frio, fortes chuvas e o lamaçal, no inverno .
De repente tudo mudou: estradas asfaltadas pelas quais circulam Inúmeros velculos unindo a célebre e dinâmica capital do Lfbano - Beirut a este até então desconhecido e humilde lugar perdido nas montanhas
(cerca de 1.500 metros de altitude).

-xDe 1950 para cá, verdadeira febre apoderou-se de milhares de peregrinos que ali vão visitar a sepultura dum humilde monge que dedicou a sua
vida, de forma total, absoluta, ao serviço de Deus. E entre milhares de
outros fatos miraculosos, o seu corpo desde 1898 continua em perfeitlss!mo estado de conservação inclusive com flexibilidade, como se tivesse
morrido naquele Instante! Tocando em seu sepúlcro, implorando sua Intercessão diante de Deus, multidões do mundo inteiro - que agora ver-se-Ao
.multiplicadas pela canonização deste eieito do Senhor - São Chárbel s6 sabem exprimir-se numa exclamação unânime: milagre! milagre! milagre!

-xManda-nos a justiça e honestidade dizer - proclamar alto e bom som
- e o fazemos de bom grado e felizes: não fossem os valiosos s.Jbsidios
do Pe. Paul Daher (•) e do Pe. Elias Maria Gorayeb ( .. ) nos teria sido de
forma absolutamente impossível a feitura desta nossa obra que não diremos ser praticamente igual a tais originais, dado à palidez e pequenez da
.nossa diante aas que nos serviram de excelente roteiro.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1977
(no Calendário Litúrgico
Chárbel e sua irmã)

Maronita, dia do Mártir Slo

Antônio Mala

(') (' •)

Ver pág. 17.
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1a Parte:

Líbano,
a terra
de
São

Chárbel

• Indispensável se torna tenhamos uma idéia ou façamos um juizo do
lugar onde se desenrolarão os fatos de c~ja história apresentaremos ?s
principais lances ou seja, do monge maromta Pe. Chárbel Makhluf. E nm·
guém melhor pa;a desempenho d~ tal. tarefa do. que um piedoso missioná·
rio maronita, jovem, inteligente, dmâm1co, estud1oso, o Pe. Chárbel Merhy,
irmão de hábito e trazendo o mesmo nome. Ninguém melhor para nos tra·
çar em inspiradas e vigorosas pinceladas o ~ue é, como é e o ~ue slgni·
fica sobretudo religiosamente, o pais de Sao Chárbel (será ass1m decla·
rad~ a 9 de outubro vindouro) - Ubano, terra e reino de Maria Ssma.
• E encontraremos então o que desejamos no artigo que se segue, exarado nas páginas do órgão oficial das Congregações Marianas do Brasil (5),
texto cuja beleza e propriedade dispensam comentários e que de fato, magniflcamente nos apontará a "locacion", o "décor" da história ou vida do
Pe. Chárbel:
• " Terra de contraste e terra de contato, terra do Oriente, tão próximo de Jerusalém que reverbera com sua luz: terra da Ásia conqulstaaora
e conquistada, visada pelas grandes imigrações humanas; terra do Ocident e também banhada dum e doutro lado pelo Mediterrâneo terra que re·
corda ter sido mãe de Cartago, antes de ser grega, romana ou bizant ina,
terra que deu à luz os primeiros elementos da cultura humana e onde as
obras e os editos dos grandes jurisconsultos de Berito - a atual Beirut fizeram o Di reito Universal Romano; terra excelente, do lado de lá do Jordão, que Moisés pediu a Deus que o deixasse ver para contemplar as formosas montan has do Hermon; terra cujas belezas can'aram os poetas sa·
grados do povo escolhido; terra santificada ao receber Cristo numa das
suas mais antigas cidades, Tiro e Sidon; terra, por último, em que as di·
versas seitas e confissões religiosas gozam duma convivência harmon iosa
e formam um "mosáico " único no mundo .. . Em boa hora, esta terra tão
evocadora e tão venerada, é a terra de Maria. Maria, que seguindo os
passos do seu Divino Filho, quis ar fundar o seu reino, assim como Cristo,
pisando essa mesma te rra, quis revelar-se aos gentios que vieram fo rmar
o principal elemento do seu reino .
• O Llbano - ninguém poderá negar - é a terra e o reino de Maria
por direito sagrado e divino. Assim o Esplrito Santo chama a sua esposa:
- " Vem do Libano, esposa minl\a, vem do Líbano, vem ; serás coroada do
alto do Amaná, do cume de Sanir e de Hermon" . (6) E Ela mesma clama
pela boca do Eclesiástico, dizendo : - " Como o cedro do Líbano cresci,
como o cipreste dos montes de Hermon". (7) Nessas figuras, como em muitas outras, as almas devotas quiseram ver na Mãe do Rei, uma Rainha do
Llbano, a terra mais formosa que conheciam. [sentido acomodatlcio]
• Vem a Igreja e continuando a palavra do Esplrito Santo se compraz
em lhe a'ribuir as belezas do Líbano. Assim o Breviário latino diz, celebrando uma das suas festas: "O odor de seus vestidos é como o odor do
Libano". A Igreja Maronita a Invoca nas suas ladainhas: " Cedro do Líbano,

5) revista "Estrela do Mor", fase. de março de 1972, págs . 43/4 e 46.
Caot 4,8 ,.
7) Ibidem, 24,17.
6)
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rogai por nós". E não faltam textos em todas as liturgias, nas Orientais como nas Ocidentais que não abundam em comparações semelhantes, repetindo com as gerações a glória de Maria. - Esse direito sagrado de Maria reinar sobre a terra do Llbano foi reconhecido e aceito oficialmente com prazer peio povo libanês, em suas diversas seitas e confissões religiosas, por
seus chefes tanto eclesiásticos como civis, conferindo assim à Rainha celestial o pleno domínio sobre a terra amparada pela sua proteção.
• Em sinal de reconhecimento, os cristãos do Llbano imortalizaram o
nome de Maria, em servi-la. Mais da metade das igrejas estão coiocadas
sob sua proteção. Existem hoje, no Líbano, cerca de 1.300 com mais de
1.000 altares que têm o nome da Nossa Sen hora. ~ muito trpico do libanês,
atribuir à Virgem nomes que correspondem a uma ânsia dos cristãos, desejando que Maria reine em toda a terra do seu pais e acuda a todas as
necessidades de sua vida. Assim se comprazem em invocá-la com toda
a sensibilidade: Nossa Senhora da Luz . . . do Mar. . . do Vento . . . do Monte ... dos Vales .. . do Campo ... da Selva ... do Manancial. . . da Roça .••
da Segurança ... do Poente ... da Praça ... da Caverna ... da Sombra ...
da Liberdade .. . dos Eremitas ... dos Desamparados .. . da Caverna ..•
• Todos esses nomes agradam a Maria, porque Ela quer atender a
todas as necessidades do seu povo. Além do mais, os libaneses têm confiança na sua Rainha, e tendo que lutar com todo gênero de males, conservaram para com Ela uma devoção intensa e profunda.
• Não há nenhum cristão que não pertença a alguma confraria mariana e não uso o seu escapulário e várias medalhas da Virgem. E todos,
em todos o::; de'alhes da sua vida, mesmo nos mais insignificantes, freqüentam os santuários de Maria, e cada ano, segundo o rito e os costumes da sua região, a invocam para lhes remediar suas necessidades: o
fraco que necessita de proteção, o desgraçado que pede justiça, o enfermo
que deseja a saúde, o perseguido que busca o refúgio, o pastor que perde
uma cabra, o operário que leva sua carga, a mãe que vê seu filho em perigo, o pecador que vê aproximar-se sua hora, todos clamam "Ya Mariam
el Azra!". (8) E Nossa Senhora aparece no seu santuário investida de poder
ilimitado ... Todos se arranjam com Ela e nada sem Ela. Poder-se-ia dizer
uma soberana absoluta que tem nas mãos os Interesses de uma região.

e A hierarquia eclesiástica do Libano, continuando a cadela apos'ólica
dos Patriarcas de Antioquia - a primeira sede de S. Pedro conserva
assim, com toda a fidelidade, a fé tradicional dos primeiros padres, reconhece também com o exemplo da sua vida e com suas exortações aos
fiéis, a Maria como Rainha do pais, pois Ela acolhe sob seu manto a vários
Patriarcas, católicos e separados, que se colocaram todos a si mesmos e
sua sede sob a proteção de Maria.

e E não faltou, tão pouco, a voz dos Papas e de seus delegados para
proclamarem a Maria Rainha do Libano. - Não satisfeitos de todas as manifestações de amor e gratidão para com a Virgem, o Llbano quis reconhe-

8) exclamativo

= "Maria

Imaculada!"
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''No decorrer dos séculos. a Montanha do Líbano, particularmente, tem servido de
abrigo aos monges, aos ascetas. aos santos. Terra cheia de belezas naturais, é ao
mesmo tempo uma terra severa pelos seus cumes calcários desnudos, pelas suas
encostas secas [ . .. l severa também pelo fato de ser uma montanha à beira do mar
e das planicies [ ... ) basta consultar a História para saber quantos desses monges
foram dignos dos tempos heróicos que os produziram. [ ... ) Alguns foram santos.
Um deles é justamente o Padre Chárbel". Mansour Challita.
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cer oficialmente a Maria como sua Rainha. E no ano de 1954, (9) todo o
pais se comoveu de alegria, quando o Presidente da República, em presença do representante de Sua Santidade, o Papa, coroou, em nome de toda
a Nação, e do modo mais solene, a Virgem - Rainha do Libano -- reconhecendo oficia!mente um direito que Deus e a história lhe haviam consagrado. O Legado Pontitrcio naquela ocasião não era outro senão o Cardeal
Roncalli, mais tarde Sua Santidade o Papa João XXIII.
Cl O Líbano é e será sempre a terra e o reino de Maria, e se, por desgraça, Deus permitir que essa terra de Maria caia nas mãos de algum inimigo, Maria continuará sendo a Rainha dos libaneses, porque Ela reina nos
corações de seus filhos. E os libaneses, quer em sua pátria ou fora dela,
são sempre os arautos de Maria no mundo, e, onde houver um libanês, ar
panejará a bandeira de Maria".

.. .

e Até aqui tivemos a guiar-nos o belo texto do Pe. Chárbel Marhy,
onde ressaltou em estilo formoso, o significado religioso e o valor moral ,
fam iliar e patriótico do Ubano e seu povo aman!e de Maria . Demos, porém, agora, um outro enfoque em nossa "zoon", trazendo, sequer brevissimamente, este belo pais em seu aspecto geo-paisaglstico, numa espécie de
"tours" apressados, como geralmente o são.
• O Llbano - mormente a sua capital Beirut - é de fato o mais agradável e harmonioso encontro entre os costumes do Ociden!e e do Oriente;
realmente constitui uma terra de surpreendentes contrastes. A rua Hamra (10) por exemplo, é um sfmbolo desse contraste porque é a zona mais
nova e mais européia de Beirut, término da velha cidade e inicio dos caminhos da Asia por onde seguiam as caravanas de camelos para Damasco .

e Dista uns 35 quilômetros de Beirut a mais an!iga cidade do mundo
Byblos - onde escavações recentes levaram os arqueólogos a Impressionantes conclusões: aquela região já era habitada há 6.000 anos, tudo
Indicando que o território existia mesmo antes da Grécia e de Roma. A
cidade de Tripoli - centro do Islamismo - fica a 75 quilômetros, localizando-se ar as velhas fortalezas dos tempos das Cruzadas, as mais antigas
termas e mesquitas turcas e as torres construfdas pelos sultões Mamelucos.

e Na chamada "porta do deserto" (80 quilômetros de Beirut) encontram-se as rufnas dos belos e famosos templos de Baalbeck (estão catalogados dentre os maiores construidos no mundo), cuja história está estreitamente ligada à do Império. é um dos mais importantes centros culturais
do Llbano.
e Somam-se a tudo Isto e muito mais coisas ainda, o Museu Nacional.
a Biblioteca Oriental (contando seu acervo cerca de 3.000 manuscritos árabes), a Universidade Americana, cujo Museu possui uma das mais raras coleções de cerâmica !enleia e moedas antigas; e a Catedral de S. Jorge,
padroeiro de Beirut, que nos acostumamos ver, em figuração, simbólica,
vencendo o dragão que aterrorizava a cidade.
9)
10)

o primeiro e, até a presente data, único "Ano Santo Mariano" da história da Igreja,
(foi proclamado pelo Papa Pio XII).
"hamra" quer dizer areJa.
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e Completa esta coletânea de " slides" os caminhos que nos levam ao
Vale Sagrado (ou oos Santos) onde estão as montanhas e as árvores mais
velh as do mundo - os cedros do Libano - existentes há mais de 4.000
anos a.C., fazendo-nos crer, à primeira vista, que o Libano é uma espécie
de "fortaleza", um esconderijo.
e Os " sahel" (11) são algo de deslumbrantes: deles vê-se, na Primave ra, a neve nos cimos mais elevados, semelhantes aos Alpes. Protegidos
pelas lade iras regadas pelas ág uas cristalinas que descem monte abaixo
a formar rios, os " sahel" formam como que perfumados jardins; em todo
o seu comprimento crescem as laranjeiras, as amoreiras, as oliveiras.

e Os habitantes destas regiões são excelentes agricultores e como
descendentes dos feníc ios, fazem-se também ótimos homens do mar e mer~
cadejantes a negoci arem sua abundante e variada produção. Por eles
foram constru ídas, ao longo do Mediterrâneo, as cidades de Beirut, Batrum, Djebail (Byblos), Tri poli, Tiro, Sidon etc. São como que uma ladeira,
pois foram sendo construldas a medida que a geografia dos lugares o permitiam.
·
e Mais além dos "sahel" (1.200 metros de altitude), encontramos ci~
dades e aldeias em cujas casas com janelas oglvais-góticas cari!C:terls~
tica do Líbano - descortine-se magnlfico panorama: o mar e os múltiplos
desfiladeiros das montanhas. - AI se cultiva o fumo, os cereais, batatas,
árvores frutiferas, ciprestes, cedros (cujos rebentos os fenfcios usaram na
construção dos seus navios).
• Mais acima (1.300/1.800 metros) vemos profundas terras baixas e
vales cercados de majestosos cimos cobertos de neve e ar, tal qual gu~t
diões milenares, vemos os já referidos e famosos cedros, valiosa relfquia
para os libaneses, constituindo inclusive símbolo nacional figu rando na bandeira do país. - Eis ar a terra natal do Santo que vamos conh ecer. o Libano - devemos assinalar ainda - é para mais de 50 vezes mencionado
no Antigo Testamento.

• • •

11) diz-se "aaHI", as planícies da costa libanesa.
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2 8 Parte:

São
Chárbel
a

estrela

de
Annaya

1mportllntal

Declaramos e ·transcrevemos a titulo de Informe para a Ceneura Eclesiástica
que as obras que nos serviram de fonte estao com todas as licenças eclesiásticas
concedidas e a elas nos ativemos com extremo rigor de fidelidade nos relatos
que e•coparam ils nossas pesquisas pessoais e diretas:
do Pe. Paul Daher, traduzido do espanhol pelo Pe. A. Gregório Alonso, OSA,
"Taumaturgo 'Universal, servo de Deus Pe. Chllirbel Makhluf" - Ed. Comercial
Safady !Org. Jamil Safady) - R. Maestro Cerdlm, 563 - SP - Brasil, 1955.
do Pe. Elias Maria Gorayeb, "Maravllhaa do Século XX, vida do Padre ChllirEditora Santa Maria Ltda. (Estb. de Artes Gráficas C. Mendes Jr. R. Rlachuelo, 192) - Rio, 1965 - "nlhll obstat llbrorum" do Censor Pe. Joa6
Malna, SND (25·8·1954) e carta c/ "lmprlmatur" de O. Juatlno, Bispo de Juiz
-de Fora (28·5-1954).

bel" -

Esta é a entrada, na forma antiga, da Ermida de S. Pedro e S. Paulo onde se encontra
a sepultura de S. Chárbel.

Atualmente n Mo~tP.iro de São Marón, em Anaya, tornado mundialmente conhecido
com a projeção cada vez mais crescente de Silo Chérbel, tem o aspecto que o vemos nos dois flagrantes geminados (panorAmico e pormenor).

Atualmente está assim, a Ermida
dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo,
local onde, numa exlgua e modesta cela de 6 metros quadrados, viveu solitariamente São Chárbel os
últimos 23 anos dos 70 de sua santa existência.

,•

O arquiteto Saliba Du,.ihi concebeu o
projeto desta igreja que o povo ergueu
em Anaya. O templo. de linhas modernas e muito apreciado pelos vitrais.
é também de forte atração pelas lembranças do monge maronlta.

e Beka-Kafra, é o nome da aldeia situada no sopé de uma série de
montanhas em Fam EI-Mizab (1.000 metros), talvez o ponto mais alto dos
cimos libaneses, como dissemos, eternamente cobertos de neve; além d&
mais elevada localidade é a que mais próxima se encontra dos bosques formados pelos milenares cedros.
e Os moradores des•a aldeia são "maronitas" (12) pertencentes na
quase totalidade à famllia Makhluf, pois no principio do século XIX um
camponês chamado Antonio Makhluf, ai viveu com sua mulher, Brígida Ch :diak, filha de Antonio Jacobo, da cidade de Becharre. Tiveram 5 filhos:
as duas meninas Kuna e Rosa e os três meninos Youhanna (João), - Bechara e Yussef (José). José nasceu em 1828, sendo o nosso herói, Pe.
Chárbel (seu nome religioso).
e Três anos após o nascimento de José, faleceu, no dia 8 de agosto
de 1831, Antonio Makhluf, ficando - como é costume no Libano - seus
filhos sob os cuidados de Antonio Zaarur Makhluf, tio paterno, a fim de
completar-lhes a educaçao.
e O órfão José Makhluf desde pequenino manifestou grande incl!naçllct
para uma vida diferente. Dos 3 aos 5 anos entre outras dificuldades sentia,
embora criança, as lamentações dos parentes e vizinhos protestando contra as tropas egfpcias de lbrain Paschá, sobre os elevados impostos e trabalhos forçados. Periodicamente não por travessura - isolava-se nos
rochedos e grutas ou internava-se pelos bosques de cedro, ficando horas e
mais horas absorto, como em oração ou contemplação. Em 1840 - quando tinha 12 anos - a Europa interveio para obrigar o Egito a evacuar o LIbano . Enquanto o Emir Bashir esteve no governo, o Llbano foi unificado
sob mãos de ferro .
• Quanto mais se avizinhava da verdadeira adolescência, mais sentia
José a vontade de se retirar do mundo e dedicar-se, como seus dois tios
maternos Augustin e Daniel Chidiak, monges no Convento de Santo
!salas à vida monástica, não no mosteiro de Koshaya, onde estavam,
porém, noutro mais distante e escondido.

e Por razões desconhecidas, o ti o de José fortemente se opu ha a
sua ida para o convento, pelo menos antes de completar a maioridade.
Talvez, quem sabe por constituir braços a menos na lavoura - Permanecendo no seio da famllia, José percebeu que corria o sério risco de, não
tanto, digamos, perder a sua alma, mas ver desviada, debilitar-se a sua vocação (embora, segundo o que se conhece da sua juventude, a vocação
religiosa nele sempre existiu como que a constituir a verdadeira essência
de sua vida) . Mas não queria os viçosos dias da sua juventude e~regues
à materialidade, torná-los dias estéreis, infecundos às aspirações do Céu e
dados a preocupações com as coisas da terra.
12}

genericamente são os católicos apostólicos romanos do Oriente , de origem fenícia, pr imeiros a ouvirem a doutrina cr istii dos próprios lábios de Cristo e de seus Apóstolo s
logo, fizeram parte da lgrela primitiva . O nome " maronita" significa na Igreja Oriental
o mesmo que o vocábulo "latino" [a] quer dizer na Igreja Universal; etlmoioglcamen·e
vem de "belt marun" ou "bet marmarlon" = seguidores da São Marón, o formador c~
um rito (l iturgia} e de um povo . Os maronitas possuem e pertencem aos seguintes rc·
mos: "baladlstes" = nacionais , l.é., libaneses (a que pertencia São Chárbel Makhlut};
"alepensas" = de A iepe (atualmente marl anistas}; "antonianos" (que preferiram segui r
as Regras do anacoreta Sto. Antonio, o Grande ou de Tabaida - festejado a 17 de j aneiro}; e "kralmlates"
de Kralma ; l.é., pequena vinha e, por analogia , pequeno con
vento e, também , com o significado de "mater"
mie (Inicial} .

=

=
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e Num dia de domingo de 1851 - tinha 23 anos - sem qualquer
provisão - nem sequer o mlnimo necessário - e muito menos avisos a
quem quer que seja, parentes ou vizinhos, deixou a casa em demanda, nllo
dos conventos próximos de Beka-Kafra, mas escolheu o mosteiro de Slo
Marón, de Annaya, no Distrito de Djabail, lugar solitário, deserto, estéril;
cuja altitude está pelas cotas dos 1.200 metros acima do nlvel do mar. E Isto
porque, além de ficar distante da aldeia, era simples - cons•ruldo de pedra sem polimento - era até mesmo um tanto feio, desagradável para os
que escolhiam viver dentro dos seus muros .
e Ninguém presenciou a chegada do rapaz José ao mosteiro de Slo
Marón, mas seus biográfos a imaginam mais ou menos assim:
- Jovem alto, tlmido e de presença muito modesta, - disse o lrmAoporteiro ao Abade - bateu à nossa porta, solicitando falar ao Superior . . .
- Mande-o entrar redarguiu o venerando Superior, interrompendo
sua leitura das Sagradas Escrituras vá . . . mande-o entrar, sem demora . . .
E José aproximou-se humilde, a passos um tanto vacilantes .• .
- Chegue-se, filho . .. - e estendeu-lhe a mão amiga o sacerdote que
naquele instante recebia o santo que seria mais tarde cognominado "a e.lrela de Annaya" - O que deseja o jovem?
i

- Ser padre. . . um dos vossos filhos. . . - e prosternando-se, José
beijou suave e reverentemente as mãos do Superior, chamando-o "abuna". (13)

e Beijando as mãos ungidas dos sacerdotes e superiores, os fiéis realizam um ato de filial veneração, de amoroso respeito, pois nas famillas
orientais é costume os filhos beijarem as mãos dos seus pais, não como
se foram eles escravos, servos, subalternos ou inferiores, mas porque vêem
na pessoa deles, dos pais, dos parentes mais velhos, dos sacerdotes, o representan•e de Deus. Se digna ou indignamente estão revestidos de tão
grande missão, não entramos no mérito da questão.

.

e

Como então de praxe, sendo José recebido no mosteiro, mudou logo
oe nome: passou a chamar-se Chárbel, em honra do mártir da Igreja Anti~
quena, São Chárbel. (14) - Mas descoberto, pouco mais tarde, pelos parentes, estes o procuraram para mais de 12 vezes, e fizeram tudo a fim de
dissuadi-lo da vida que escolhera nada conseguiram, porém.

•
Como um peixe devolvido ao mar ou um pássaro solto nos ares,
i . é., vivendo, respirando, sentindo o seu verdadeiro ambiente. o agora
monge Chárbel não sentia remorsos de ter deixado de ser o cldadio José,
o ter abandonado o lar, deixado a sua famflia: mãe, irmãs, irmãos, tios, so13) "abún" ou "abuna", tratamento dado ao sacerdote na aldeia , o padre, o Superior do
·
mosteiro, o monge do convento etc., significando "o pai", "nouo pai".
14) São CMrbel, aquela sacerdote dos pagãos de Edessa que se convertera ao Cristianismo
e que, juntamente com a Irmã, morreram martirizados no ano 107 durante o reinado do
Imperador Trajano; sua festa no Calendário Litúrgico Maronlta se celebra a 5 de eetambro. (Em aramálco "ehar" significa rei e "bel" quer dizer deus, portanto: rei de
Deus. No caso, realmente do Deus).
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brinhos. Era todo alegria e ação de graças a Nosso Senhor. Não dissera
o Divino Mestre: "Aquele que vem a Mim e não me ama mais que a seu
pai, sua mie, seus filhos, seus Irmãos e até mais que sua própria · vida,
nio pode ser meu discípulo. Aquele que não pega sua cruz e não segue
meus passos, não pode ser meu discípulo". (15) Embora pensasse constantemente nos seus entes queridos e até sentisse bastante saudade ("hanln"),
estava mais que convicto de que Deus olharia por todos eles e de maneira milhões de vezes melhor do que ele pudera fazer, mísera criatura que
era Jamais sentiu uma pontinha sequer de arrependimento pela sua "fuga".

e No mosteiro de Annaya é agora um postulante sob a direção de um
mestre. Toma conhecimento da Regra da Ordem e segue-a com absoluta
fidelidade; faz mais do que o possível para elevar cada vez mais o que de
simplesmente humano se possa nele encontrar. Numa palavra: sobrenaturaliza-se o mais que pode. Atinge o noviciado - já tendo havido a vestlçio
(ou vestidura), (16) quando escolheu o hábito mais remendado, o mais humilde (porém, limpíssimo). Usou-o ainda por muitos anos, quase não se
distinguindo os remendos, as zerziduras do trançado original do tecido Os passos da sua trajetória na sua ascensão espiritual, ou melhor dizendo,
os pormenores da sua vida religiosa, são ainda pouco conhecidos. Não
deixou, por exemplo, como muitos mlsticos, nada escrito como sejam, "Memórias", "Conrrssões'" ou que outro trtulo tivessem, documentos outros, a
não ser o "documentário"' de sua santa vida vivida, vista, assistida pelos
companheiros irmãos de hábito.
• Cedo seus Superiores enviaram-no à Escola Monástica, do Convento
de ·São Cipriano, em Kfifan , onde estudou os idiomas árabe e siríaco, Teologia, Moral e Dogmática, além de outros ramos das ciências eclesiásticas
sob a direção de grandes e famosos mestres, todos da própria Ordem .
Sobressaiam perante os demais professores, não só pelo grande saber, mas
sobretudo pela piedade, pela vida de oração e penitência que levavam, o Pe.
Nehmatallah Kassab EI-Hardini (17) - grande erudito - e o mestre de Teologia e Siriaco, Pe. Nehamtallah EI-Kafri. - O estudante Chárbel é apontado
por lodos os seus companheiros como um modelo, um exemplo em tudo.
Procurava a Verdade, fiel à erudição e à santidade da Igreja Oriental, da
qua' nos vem a bela expressão "Kanissat Botrus". (18)
i
C, ln!eressante paralelismo nos é apontado pelo biógrafo do Pe. Chárbel
Pe. Paul Daher - quando nos conta o seguinte fato: na pequenina aldeia
vizinha de Hasrum, nasceu um menino que também rezava na humilde capela
do · Convento de São Marón, de Annaya; seu nome: José Simão Assemani,
e chegou a ser um sábio, reputado filólogo, e um dos mais famosos orientalista~ da sua época . O Papa Clemente XII (1730-1740) designou-o Conserva-

15)

Lc 14, 26-27 .

16) · cerimônia geralmente desprovida de quaisquer exterioridades, quando se toma a vesti-

não Implicando em maiores compromissos, como
menta monástica - hábito, batina p. ex., da ordenação ou proflilsio solana dos votos perpétuos. Nêo deixa, porém , de
constituir um acontecimento de grande slgnlflcaçl!o moral-afetiva na vida do Rellgloso[a).
17) a 14 de dezembro de 1856 morreu em "odor de santidade" e as Investigações para a
Instauração do processamento Inicial de sua beatificação se deu em 1926, juntamente
com as do seu discfpulo. Pe . Chárbel, bem como da Religiosa Rafka Ar-Rais .
18) "Kanlssat Botrus" quer dizer: a Igreja de Pedro, no sentido de que, estando ccom Pe:
dro (com o Papa seu legitimo sucessor), estamos seguros no c3minho certo da verda·
deira Igreja de Cristo .
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dor da Biblioteca do Vaticano e "chaambeláin" (19) papal, Prelado do Vaticano, historiador oficial dos reinos de Nápoles e da Sicllia, bem como "Pa·
triclo" (20) deste último. Seus manuscritos de estudos orien!ais formam hoje
monumentais obras cientificas, segura fonte de conhecimentos para pesquisadores da matéria. - A sorte de José Makhluf, porém, seria mais brilhante
sobre esta Terra e no Céu: sua vocação e prática religiosas sobrepujaram
de muito os estudos, e ao invés de apenas um gênio nos deu também um
santo.

e Deve-lhe ter sido penosa a situação que eclodiu em 1858: com a queda do poder do Emir Bashir, as principais famflias libanesas trataram de recuperar a prepotência antiga, de modo que os "sheiks" (21) de Dahers, os
Khazens, os Chehab, os Hobeisches etc. impuseram ao pais a restauração
do feudalismo; os camponeses se queixavam dessa administração e como
conseqüência houve a sublevação Raifuns : revolta inesperada sob a chefia
de Tânios Chain, um ferreiro de Kesruan.

e Aos 23 de julho de 1859 - contando, portanto, 31 anos de idade o monge Chárbel é ordenado sacerdote. A um grupo de parentes e amigos
que foram cumprimen!á-lo no Convento de São Cipriano, pedindo-lhe que
fosse dar as primícias sacerdotais numa visita à terra natal, despediu-lhes
com santa simplicidade, dizendo: - "Religioso que visita os seus parentes
e amigos depois de ter professado, tem que começar novamente por se fazer Irmão." (22) - Após a ordenação foi enviado de retorno ao mosteiro
de Annaya.
e No ano seguinte à sua ordenação - 1860 - os muçulmanos e os
drusos iniciaram perseguições sangrentas aos cristãos, acontecimento terrivelmente doloroso ao coração sacerdotal, patriota e familiar do Pe. Chárbel. Teme, como toda gente, que sejam atingidos sua velha mãe, os irmãos.
tios, os parentes, em suma, os irmãos de sangue e os de fé. Mas só possui
uma arma, porém a usava como ninguém; a oração; não só a oração, mas
a penitência para reforçá-la. Rezava e se sacrificava pelos perseguidos e
perdoava aos perseguidores até que a paz brilhasse; e um dia, de fato. brilhou no legendário Ubano .

19) "chaambeláin". é um cargo honorifico. como o é. p . ex. "camareiro do Papa".
20) "Patrício", na Roma antiga era a classe do Indivíduo pertencente à nobreza; post?.rlormente tornou-se um título aristocrático de determinadas regiões; hoje temos o chamado "cidadão honorário " feito pelas Câmaras Municipais ou Estaduais .
21) Sheik (ou "shelkh") - vocábulo de origem árabe (com primitivo sentido de "welbo" .
l.é. , pessoa •dosa , senhor), porém de emprego vastissi mo no Oriente e por Isso mesmo
com varladlsslma acepçao. como p. ex. : entre os muçulmanos , titulo de respeito; na
Argélia (M~rrocn s) eminente enslnante de ciências muçulmanas. místicas , rellgl ao e filo·
logla; na Croácia (acrescentando-se "al·gebe l "l = ovelha da montanha; no Islamismo.
titulo honorifico a partir do st!c . X d. c .. estendendo-se 11 Afrlca Setentriona l e Egito
com o senti do de grande doutor em ciências e juiz em rellgiAo : no Egito possui I rga
aceitação. inclus ive usa-se o feminino "sheikhah" e em 1923 o Senado recebeu o titulo
de "máglls ash-shuykh ", l.é .. assembléia de "shelkhs"; o Reitor da Universidade Teo·
lógica do Cairo é chamado ":~ 1-Azha r "; nos pa íses árabes é freqOente também na toponim la, designando loca lidades o Indica ainda pessoas santas ("sldl") e a sepultura dos
mesmos: "ash-shelk sa'ld" . No llbano costumava-se antepor-se ao nome próprio como
título honorifico nas famílias Ilustres, mormente pelos predicados cristãos. Ao que parece, vai ganhando sentido pejorativo (ou pelo menos depreciativo) e pronunciando-se
"chelr" (ao Invés de "shelkh"J, tratam-se assim os ricaços e prepotentes ou poliU·
quelros .
22) quis dizer, começar tudo outra vez desde lrmlo-lelgo, porque nlio entendeu bem o Blllfll·
ficado de entrega toul , absoluta, para sampra a Deus, ou seja, o abandono de fato ~o
mundo, morrer para ele.
·
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e No mosteiro de São Marón, de Annaya passou 16 anos e embora se
distinguisse dos seus irmãos de hábito, pelo saber - todas as disciplinas
do "curriculum" monacal eram dominadas com extrema facilidade pelo Pe.
Chárbel - sua posição de vanguardeiro mesmo advinha-lhe da prá'i ca duma
vida prenhe das virtudes evangéíicas e votos perpétuos da Ordem: pobreza,
obediência e castidade. Sua vida era uma constante, uma ininterrupta oração, de mistura com os mais humildes serviços caseiros e manuais. Mortificava-se heroicamen'e no seu modo de vestir, de comer e lidar com os Irmãos, guardando sempre um santo silêncio - só interrompido quando se
tratava da glória de Deus e santificação das almas, ou sejam, aulas, confissões, visi'as a enfermos. celebração da santa Missa.
e Episódio dos mais comoventes na vida do Pe. Chárbel enquanto esteve no mosteiro de S. Marón, deu-se no dia em que proferiu os votos perpétuos na Ordem: sua velha mãe, após muitos anos sem vê-lo e imensos
sacrlflcios, foi ter as portas da vetusta moradia monacal e perguntou pelo
filho. Excusando-se delicadamente da possibilidade de vê-la - oportunidade que certamente jama;s se repetiria nes'a vida - apenas lhe dirigiu breves e afetuosas palavras , do interior da capela. E a este lamento de sua
mãe: - "E assim meu filho, que me privas do prazer de estreitar-te em
maternal abraço de encontro ao meu peito?" - responde com voz sumida,
mas reso iJta :
- "Deus o permitirá, mãe, que nos vejamo3 no Céu, por toda uma eternidade ".
Vendo-lhe a exfmfa vida de piedade e peni•ência, os Superiores, em
1875, acederam ao antigo pedido do Pe. Chárbel: permissão para que se
retirasse do mosteiro de S. Marón, para uma ermida - a de São Pedro e
São Paulo anexa ao mesmo mostei ro, porém a cerca de 1.400 metros
de altitude (mais 200 que o da Casa de São Marón), como que uma moradia suspensa entre o Céu e a Terra, qual farol luminoso sobre os vales
e montanhas mais abaixo, qual uma estrela sobre Annaya ...
Na ermida de São Pedro e São Paulo foi onde passou a maior parte
de sua vida monástico-eremita: 23 anos. Solitário, procurou seguir à risca
as pegadas dos antigos ermitãos ou eremitas, como por exemplo, Sto. Antonio, o grande, prototipo e antecessor dos monges; como São Paulo, o
primeiro ermitão, entregando-se praticamente só à oração e à disciplina corporal, usando c ilfcio como roupa e dormindo no chão duro. Comia uma só
vez por dia, mas da seg ui nte forma: os outros Irmãos erem i'as se alimentavam do que sobrava dos companheiros do Mosteiro de São Marón, e o
nosso Santo, por sua vez, comida o resto que daí advinha, dando-se por
muito satisfeito! Afinal, era, queria ser um ermitão! A começar, sobretudo,
pelo sacriffcio, pela mortificação, pela penitência dos sentidos.
• Viveu cerca de meio século retirado do conv!vio do mundo, vida aus·tera e exemplar: 16 no mosteiro de São Marón e 23 na ermida de S. Pedro
e S. Pau lo, ambos os lugares, como vimos, em Annaya. Não conheceu duran'e a existência outros lugares senão estes, seguindo os exemplos dos
seus predecessores, superando as misérias e as fraquezas da carne, na esperança firme de alcançar a glória celeste .
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e o Ubano sempre foi o berço de eremitas; neste pais, como .acontecia na primitiva Igreja, os homens de Deus estão muito ligados aos habitantes de cada cidade ou aldeias, compartilham com eles dos seus trabalhos e fadigas, são solidários nos sofrimentos e na dor, mas também desfrutam juntos das horas de alegria e licito prazer. Sobretudo, ajudam-se mutuamente com suas orações, e, respeitam , veneram, amam deveras os que
buscam uma perfeição maior. Por isso balizaram de "Vale Sagrado" (ou
dos Santos) , o sitio onde se encontram os mosteiros do noviciado dos anacoretas de Kadisha (foi reduto, por exemplo, de um Sto. AntOnio, o grande
e de São Hilarião), Koshaya e Kannubin (onde, no século XVI, viveu o ermitão Yunan EI-Matriti) o mosteiro de Hauka (onde se estabeleceu o francês François le Chas•euil, cognominado " o Kaddis" (23) e, mais recentemen•e (comeco do século XIX), Diman, antes de Mon s. Hauayek tornar Kannubln "Residência Pat riarcal de Verão ". As rulnas de Shhab nos apontam
a glória do monaquismo libanês, com SimeAo Estilita.

e Mas S·ão Marón é que constitui o exemplo da mfstica que viceja na
terra dos milenares cedros, dando inclusive aos habitantes do Ubano a denominação de "maronltas• .(24) Como se sabe, este grande prototipo de
monge-ermitão. levando aus•era vida de penitência e oração, nasceu e viveu numa reg ião montanhosa situada ao norte de Antioquia (353-433), perto
dum templo pagão que logo transformou em oratório. Dito lugar, hoje, tem
o seu nome . . A maior parte dos anacoretas de Tyr tiveram-no como mestre. Ao morrer, no lugar onde exalou o último suspiro, edificaram uma igreja e mosteiro. Mas uma edificacão •ão linda (embora orofundamente simples) que foi logo chamada "Dalr EI-Bannus". (25) O primeiro biógrafo de
São Marón - Theodoreto, Bispo de Syrus (Koruch-Siria), escreveu: "Como
a abelha recorre às flores para formar o mel, assim Marón recorria aos mais
apreciados santos do seu tempo, imitando-os ( ... ) foi dotado de uma sabedoria extraordinária, fazendo-o um grande diretor de almas".
e Fazer-se ermitão ou eremita ou anacoreta, (26) é por definição religlosa "pertencer totalmente a Deus". ~ morrer não só para o mundo, bem
como anular-se no desfrute, por mlnlmo que seja, das consolações, mesmo
licitas, en're os Irmãos. O Pe. Chárbel im itou a São Marón , a Sto. AntOnio,
o grande, S. Pau lo cujas vidas não se cansava de ler a única diferença
entre eles é oue os verdadeiros eremitas, isolavam-se sozinhos, ao passo
que o Pe. Chárbel viveu sempre sob as ordens de Supe riores do mosteiro
de Annaya. de quem deoendla a ermida; ali, como que sepultado durante
23 anos, vinha-lh e um Irmão trazer-lhe a comida: sobras de verduras c ruas
ou simplesmente ferv idas sem tempêro algum. Obedecia ao último dos Irmãos como se fora este o seu Superior.

23) "o Kaddls" significa, o Santo.
veja nota n.• 12.
25) "Dalr EI-Bannur" traduz-se por "Convento da Cristal".
. .
26) etlmologlcamente eremita que vem do lat. "eremlte"
gr. "arimltb" = aquele que
vive no ermo. solitário; ermitão
o que vive "na" e cuida "de" uma ermida (capela ou
Igreja) em lugar ermo. solitário; anacoreta, do lat. "anachoreta"
gr. "anachõretjis" '>
prefixo neg . "anã" = não
"chôréõ"
residir fora da cidade, retirar-se; portanto, aquele
que se Isola, que se retira da comunidade, que vive austera e solitariamente; lmproprla·
mente também é chamado "cenobita", do lat. "coenoblte"
gr. " koln6bios"
mongeQue leva vida fora do mundo, porém numa comunidade, o ce nóblo ou cenáculo.
·
24)
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Eis alguns poucos passos, mais eloqüentes pela santidade, de sua vida
cotidiana:

e Prolongados jejuns e severfssimas penitências, faziam-no, no dizer de
seus companheiros, "um anjo em carne humana". Basta que se diga: jamais
olhou de frente a semelhante algum (mormen•e se fosse mulher), pois mantinha-se sempre de cabeça baixa e olhos pregados no chão. Seu rosto, bem
abaixo da fronte, trazia-o constantemente coberto pelo capuz a ponto de di·
ffcultar-lhe os passos pelos caminhos porque também as mãos trazia-as entadas na ampla manga do hábito. Referindo ao tempo anterior no convento,
diz-nos um dos seus biógrafos- Mansour. Challita- " Nem mesmo Márlam ,
a angelical vizinha que estava enamorada dele, conseguia dele um olhar se'I!Uer ".
e A comida com que comumente se alimentava, nem o mais faminto
dos mendigos seria capaz de comer. Reservava para si o mais duro pão ,
as frutas mais "passadas" (para não dizer estragadas!); jamais comeu
carne durante toda a sua vida religiosa; quanto ao vinho, embora cuidasse
das parreiras, jamais o bebeu - (a não ser a porção necessária à celebração da santa Missa) - e nunca tovaca uma uva seq uer, senão por· ordem
dos Superiores .
e Falando-se em comida, recordemos um depoimento onde sobressai a
obediência em grau Impressionante, do nosso San•o: igualzinha a de uma
pura e inocente criança para com seus pais, vendo nos Superiores a pessoa
de Cristo, de modo que o fazia com naturalidade e profunda alegria. Do
Pe. Nahamtalfah Nehme - um dos Superiores do monsteiro de São Marón ,
de Annaya - existe, exarado mais ou menos nestes termos, o seguinte depoimento:
"Certa manhã estava o Pe. Chárbel trabalhando (gostava de fazer
os oficios mais humildes da casa. e ninguém o viu Jamais deecon·
tente nem tao pouco murmúrio pelo montante ou método dos masmos) ; fazia-o com outros Irmãos no vinhedo. Ao anoitecer vl·o no
mesmo oficio. porém sozinho. Como eu sabia que e la só comia qu ndo lha ordenavam . aproximei-me e perguntei se Jã se alimentara:
- "Nlio - foi a resposta do nosso Santo - ninguém ainda me
mandou comer alguma coisa" .
Então ordenei a um monge que trouxesse algo para o Irmão Chãrbel. Jejuara durante 30 horas. sem comer absolutamente nada . só
para não faltar com seu amor à obediência!"

e O Irmão Pedro Jawade conta o acontecido com o Santo, mais o Pe.
Macãri us, quando certa ocasião trabalhavam juntos no vinhedo já referido.
Dirigindo a jun'a de bois ia o Pe. Macárius enquanto o Pe. Chárbel segurava os galhos pejados de cacho s de uva e os erguia, a fim de que os bois
ao passarem nada auebrassem. Mas aconteceu que um boi, apesar de toda
a distância do Pe. Chárbel, partiu um dos ramos da videira. Foi o quanto
bastou para o Pe. Macãrlus, esouecendo-se um pouco da paciência, zangarse meio furioso com o Pe. Chárbel:
-

"A culpa foi sua ... "

Nem acabou a acusasão e o santo e bom Pe. Chárbel, Imediatamente
ajoelhou-se e abrindo os braços em cruz, implorou compungido:
-

"Perdoai-me, por amor de Deus! Perdoai-me ... "
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O Pe. Macãrius ficou tão arrependido do que fizera que só teve um
gesto e bela atitude: apressou-se em beijar-lhe as mãos!
Concluimos nós: dois santos porque, um grande na simplicidade e ou1ro na humildade.

e Ainda ao Irmão Jawade devemos o ter elencado alguns poucos objetos de uso pessoal e constante do Pe. Chãrbel:
•

"o travesseiro: um pedaço de tlibua enrolado em restos de um
velho e remendado hábito;

•

genuflexório: quando não era diretamente o próprio chio 6mldo a
duro, fazia-o às vezes de um feixe de sarmento;

•

cama: formada de folhas de carvalho, cobertas com algumas palhas.

•

Vestimentas: depois da morte do santo Pe. Chárbel tive a sorte
de descobrir a vestimenta que usou d ias e noites durante a vida
erem ltlca: era das mais humildes que se possam Imaginar e que
se conheciam. At ravt!s dos pedaços deste hábito que foram dia·
tribuldos, muitos começaram logo a obter vã rios m ilagres".

e Viveu toda a sua vida - como já tivemos ocasião de dizer - no
mais absoluto silêncio, que só era Interrompido quando celebrava a santa
Missa ou recitava o OI! c lo Divino e outras orações coletivas. Sua voz voz
era ambém ouvida, quando, por obediência, ensinava Teologia aos postulantes (enquanto esteve no mosteiro de São Marón) ou visitava os doentes
e necessitados. No mais, passava os dias e as noites em comunicação com
Deus, re.zando, repetindo como Sto. Antônio, o grande, ao surgir da Aurora: "Por que vieste molestar-me, 6 estrela fu lgurante (o Sol) e a me distrair
da meditação sobre a verdadeira Estrela da Luz, Deus".
e Quantos encontravam o santo monge pelas estradas - coisa muito
rara mais parecendo um andrajoso beduíno, (27) sentiam-se como que
subjugado pela sua santidade heróica; era de fato uma figura característica
da Igreja libanesa, bem como reflexo luminoso da moral e bondade de Jesus Cristo . Os santos são assim: transmitem, refletem, mostram Nosso Senhor para nós, como aliás no-lo afirmam as Escri!uras Sagradas. (28)
e Não se pode deixar de destacar na vida de São Chárbel (29) dois
grandes amores que lhe nortearam todas as atividades: a Missa e Maria
Santrssima. Seria incompleta a biografia, por mais modesta que posse ou
seja - como é o caso desta nossa pequena obra - que não frizasse, que
não mostrasse, que não apontasse estas duas preocupações ou ocupações
constantes da vida do Santo.
27) "bedulno", que também pode ser grafado "bedul" ou "baduim" (árabe: "badawlyum")
nômade que, em tribos . vive no deserto arenoso. comumente brutal . intratável . vestido
da mulambos e sempre bem armado montando em camelos; locupleta-se geralmente de
assaltos ou comércio Ilícito.
28) Ecl 11,24 .
29) " São" (ou Santo [ a]l a rigor só se pode usar após a recitação, pelo Papa , compl etando
uma série de ceri mônias e atos dos mais demorados e solenes da Liturgia. embora reduzidos com as reformas do Concilio Vaticano l i só depois da recitação da
tradiciona l fórmula : " Ad honorem Sanctae, et i ndlvl duale Trlnitatls , ad exa ltatlonem Fidel (.;&tuolocae et Chrlstianae Ra llglonls aunnentum. auctorltata Oomlnl Nostrl Jesu Chrlstl ,
Beatorum Apostolorum Petrl et Paull ac Nostra, matura dellberat lone praehablta et d i·
v lna ope saepius implorata . ( .. ) esse dernl mus. et defln lmus ac sanctorum Catálogo
adscrlblmus. statuentes ab Ecclesla Universal! l ll lus nnemorlam quo libet ( . .. ) In nomlne
Patrls t ( ... )
E segue-se o "Oremus" do canonizado: "Ora pro nobls Sancte Charbel . .. " Então podemos, ofocial e legalmente dizer "São" (ou Santo(a); e Isto está marcado pelo Papa Paulo
VI para acontecer no dia 9 de outubro próximo.
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• A Missa: comp·reendia bem o valor do santo sacriflclo do altar, centro
e fonte da nossa santa relig ião. Durante o tempo em que esteve no mosteiro,
onde os monges se levantavam à meia-noite para recitar as preces canônicas, findas as quais, retornavam às suas celas para descansar, o nosso
Santo quase sempre permanecia o resto da noite até à hora da primeira
a que assistia, como a todas as demais celebradas
Missa : ...,... 5 horas pelos Irmãos de hábito, até o momento da sua, que era a de 11 horas.
- Ah l sua Imensa piedade e profunda humildade se manifestavam esplendorosamente, sobretudo durante a celebração da Missa, na qual mais parecia um anjo do que um homem, tal era a sua contemplação e vivência
dos mistérios do Calvário, renovando-se no altar de modo Incruento, mas
re al, mlstico, sacramental. Para que se tivesse Idéia de como devem rezar
os anjos e os santos no Céu, era só assistir à Missa do Pe. Chârbei. (30)

e Jamais como religioso possuiu qualquer coisa de seu - é claro .
Não tinha uma piastra (31) sequer. Na espórtula da Missa, ar é que não tocava · .de forma alguma, de jeito nenhum! Fazia-o com que fosse entregue
a algum Irmão. Na falta absoluta de tal recurso, estendia seu longo e esguio braço, e recolhia, sem olhar, a importância, enfiando-a nas mangas do
hábito para posteriormente entregar tudo ao Pe. Macárius, espécie de ecônomo do convento.
e Sua Missa a rigor durava o dia todo, pois passava-o praticamente
fazendo a "preparação" e depois quedava-se na " ação de graças", permanecendo em profunda ·contemplação diante do tabernáculo. Reci'ava o Breviário diante do Ssmo. Sacramento. A meia-noite levantava-se - como já
dissemos - para o cântico das "Matlnas", finda as quais nunca esquecia
de rezar esta bela oração:
"Fazel-nos dignos, Senhor, de glorificar a vossa Majestade esta
noite, com os anjos que nunca dormem e os exércitos celestiais que
vos louvam .Incessantemente".

ou entAo esta outra:

.

'

"Era noite, e Davi despertou meditando e admitindo a sua culpa
chorou amargamente supbllcando: Tende piedade de mim, Senhor, porque pequei contra Vós" •

E de manhã, ao se repetirem as Missas dos irmãos de hábito, que a todas,
dissemos, assistia, rezava:
"iO por vossa luz que vemos a Lua e o Sol, Jesus, porque Vós
sois a veradelra Luz que Ilumina o mundo . Iluminai-nos com a vossa esplêndida luz e alegremo-nos nesta vossa formosa manhã''.

30)

31)

Do ónlco padre estigmatizado no mundo, o Capuchinho Frei Pio , cujo processo de canonizaçao tramita nnrmalmente, relata-se que milagres e mais mll aQres aconteciRm du·
rante a Missa que diariamente celebrava às 5 horas na Igreja de N.S. da Graça (S. Glovannl Rotondo , Foggla - Itália), lnc l u ~ lve o que converteu o 'célebre escritor Pitlgrilii.
"pl6stra" é o menor valor ·monetário libanês; é como dlrlamos nós aqui no Brasil: nem
um vintém (ou tostão) ; acontece que hoje o padrão monetário libanês é multo elevado;
ceda lira libanesa equivale a 100 ph!stras) .
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Com esplrlfo de verdadeira e acendrada fé, o Pe. Chárbel repetia (à
Elevaçi!.o Menor), esta prece:
"Desejado sacrlflclo que foi oferecido por
tória que oferece sua própria Pessoa ao Pai.
tlflce ofertamente de SI mesmo. Que nossa
por vossa misericórdia, como Incenso e por
sentada ao Pai".

nós. VItima propiciaCordeiro que foi pon.
oração, Senhor, seja,
vossa medlaçAo apre-

e concluis ainda mais recolhido com a chamada "Súplica ao Pai":
"Pai da Verdade, eis aqui vosso Filho, VItima agradável a Vós.
Aceitai-o, pois morreu por mim; e por Ele me perdoais. Eis aqui a
Oblaç!io, recebel·a de minhas mAoa e sllde-me propicio. N!io voa lembreis doa pecados que cometi diante de voaaa Majestade".

pondo o cálice sobre o corporal:
"Eis aqui seu Sangue derramado por minha salvaçAo, no Gólgota
e rogando por mim. Em atenç!io a Ele, recebei a minha OblaçAo . • • "

depois, depondo a sagrada Hóstia sobre a patena
"Olhai os pecados; olhai também o holocáusto por eles
A VItima excede de multo às dividas. ( ... ) vosso amado
cravos e a lança; são suficientes dores para aplacar-vos
a vida ( .. . ) Glória ao Pai ( ... ) Adoração ao Filho ( ... )
Esplrlto Santo. Bendito seja quem nos vivificou, por seu
Ele a glórlal" (32)

oferecido.
sofreu os
e dar-me
Louvor ao
Amor. A

e Aeterentemente il Maria Santíssima - cremos que dizer-se libanês
devoto de Nossa Senhora se comete um solenlssimo pleonasmo! (leia-se o
que nos disse o Pe. Merhy no Inicio deste livro) Sim, onde se ouviu dizer que um autêntico libanês detesta a Virgem, não gosta de Maria?
Ainda mais em se tratando do Pe. Chárbel! - Já desde São Marón, Sto.
Efren e tan•os e doutos santos mais, a Virgem Santlssima recebe o culto
que de fato e de direito lhe é devido pelos seus privilégios, sobretudo o
de ter sido escolhida "ab aeterno" para Mãe de Deus. São Chârbel aferrouse à veneração de Nossa Senhora com todas as forças e zelo de sua alma
libanesa e ternura de seu coração sacerdotal. Só lhe tinha como superior
a devoção, os cuidados, o amor que lhe Inspirava o santo sacriflclo da
Missa. E numa slmbióse magnffica, sublime, a cada momento unia ao santo
sacriffcio da Missa - como aliás o faz a liturgia - o nome de Maria, mãe
da VItima - e também principal Sacerdote - da ação eucarls'ica (Anamnese, (33) logo após a Consagração das espécies):
- "Comemoramos em primeiro lugar e de modo especial a Bem-aventurada, gloriosa e sempre VIrgem Maria, Mãe de Deus ...
- Lembrai-voa Dela, ó Senhor Deus, e por seus puros e santos
rogos, sede-nos propicio e escutai-nos ..• "

32)

09 textos da santa Missa citados pelo Pe. Paul Daher, nos mesmos passos confrontamo-

los com os vertidos para a llngua portuguesa e Inseridos em "A Missa Maronlta", do
Pe. Felipe Hage Soyby (veja nota 16 do Apêndice 1). Usamos o tratamento "Vós" e
não "tu", de conformidade com aa determinações da Comlss!io Nacional de Liturgia,

33)

da CNBB.
"Anamn6se" - do heb. "zlkkaron" e do gr. "anA-la"
recordaç!io, memorial. Na:
Missa, as palavras pronunciadas logo após a Consagração , recordando o mandato de
Cristo na última Cela (1.• Missa) e relembrendo os elementos da obra da Redençlio.
- cfr. "Curao de Ml ..a por Correapondílncla", de A . Mala - Rio, 1962.

=
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E seguidamente a este dlãlogo entre celebrante e o ministro, dizia, como
prescrevem as rubricas, em voz baixa (mas com que ternura e unção fazia!):
"ó Mlle de Nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por mim ao Filho
Unigênito que de Vós nasceu a fim de que perdoe meus delitos e
pecados e aceite por vossa Intercessão, ó santa Mãe, de minhas hu·
mlldea e pecadoras mãos, este sacrlflclo que minha pobre pessoa
oferece sobre este altar." (34)

e No Mês de Maria, era de ver com que desvelos e piedade praticava
os atos próprios desta devoção tão cara aos ·libaneses: ladainhas, Rosário,
coroação etc. - Recitava contrito o "Memorare", de S. Bernardo; Todo o
1.0 Domingo, quando das "Orações da Noite", não deixava de incluir esta
bellssima prece dita "Sedro" na liturgia da Missa maronita: (35)
'"... Salve, Maria, que fostes em vossa virgindade Mãe do Onipotente de Quem estão cheios os Céus e a Terra. - Sa lve, Maria,
que fostes em vossa virgindade Mãe do Eterno, cujo nome existia
antes do Sol . - Salve, Maria , que fostes em vossa virgindade Mãe
do Criador, que da terra formou Ação. - Salve, Maria, que fostes
em vossa virgindade Mãe do Artlffce, que formou Eva e a entregou
a Adão. - Sois Bem-aventurada, Maria, que santamente fostes Miie
do Santo que entregou as coisas sagradas aos filhos de Levl. Sois
Bem-aventu rada, Maria, porque em vosso selo habitou santamente o
U nlgênl~o e esp lendor do Pai que, como Ele, existe por SI mesmo. Sois "Bem-aventurada, Maria, porque do vosso peito tomou leite Aquele
que sacia todas as criaturas . - Sois Bem-aventurada, Mario, porque
carregastes em vossos regaço e embalastes em vossos braços o Filho
do Excel so, a Quem levam em triunfo as VIrtudes Cele~tials. - Bem·
aventurada proclamam vossa v i rgindade todas as gerações, porque vosso Filho extirpou da Humanidade a maldição . - Nós, agora, chama·
mos Bem-aventurada a vossa Virgindade , pros trando-nos diante de Vós
e suplicando-vos: Interceder por nós ante o Senhor que de Vós nas·
ceu, a fim do que derrame sua misericórdia sobre o povo, que honra o dle de vossa festa. - Aceite Ele , de nós , por vossa Intercessão, este sacrltrclo e por Ele seja sempre propicio às nossas almas.
Glória a Vós , Senhor, que nascendo Dela vos flzestes homem, e
recebestes em uma só Pessoa duas Naturezas e duas Vontades . Açao de graças a Vós e ao vosso Pai, que Convosco e com o Es·
plrlto Santo sois Três Pessoas e Um Deus único sem divisão" .

e Jamais deixou de rezar inteiro o Rosário; lia e relia tudo o que se
relacionasse com Maria, e, graças ao seu profundo conhecimento da llngua
siriaca, vastissimo campo se lhe abria ai em prosa e versos, sobre a Mãe
de Deus, com obras e mais obras subscritas pelos mais afamados autores
e devotos da Virgem. Os lábios de São Chárbel nunca deixaram de pronunciar também associando-o intimamente ao nome de Maria, o nome do
Patriarca S. José, especialmente invocando-o, quando do santo trànsl'o, no
seu leito de morte, pelas bandas da Pales!ina; pedia, rogava constantemente ao Pai putativo de Jesus Cristo - de quem recebera o nome na pia batismal - ao castlssimo esposo da Virgem, o assistisse na derradeira hora.

e O Pe. Chãrbel não deixou nenhum escrito teológico, nerhuma página mlstica ou ascética, qualquer narrativa doutrinária exegética. Nada, na34)
35)

veja nota n.• 33.
"Sedro", na liturgia maronlta, á um hino de louvor que se entoa (com todos sentados!
na "Missa dos Catecúmenos", l.é., antes dos ritos eucarlstlcos, tendo cada dia da semana o seu próprio; e existe o das festas de Nossa Sanhora, qua á também o daa
4as.-felras. - cfr. notas n.• 32 e 34.
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da, nada. O pouco que se tem atribuído a ele foi recolhido pelo Pe. A. Chabli, de pessoas que apenas puderam ver, ouvir e sentir o imenso tesouro
de sua vida interior que transbordava numa ou noutra palavra, nos gestos
e atitudes, no seu grande silêncio. O convfvio com ele era o livro de sua
vida. Eis algumas pepitas, amostras muito diminutas, das riquezas de sua
vida:
1) certa vez, um frade brincando, mas com certa Ironia zombatelra,
disse ao Pe. Chárbel: - "Mandarei que vos lanceis num poço ardente",
o que de Imediato respondeu , ajoelhando-se: "Que Deus me dê a
graça para ter forças de obedecer!" - Ai o frade , comovido pela resposta
pronta e decidida, pediu perdão e o santo acrescentou: - " Queira Nosso
Senhor perdoar a todos nós, Irmão ".
·
2) Mandado pelo Superior em atendimento a um enfermo, foi Interrogado, quando voltou: - " O que vls'e durante a viagem? " - " Só sei que
palavras indicativas do seu
fui por um caminho e retornei por outro". recolhimento, portanto, desprezo pelo resto, no trajeto, só percebendo, na
na viagem as coisas essenciais!
3) Ja ficou dito da sua ojeriza em receber dinheiro mormente a
espórtula da Missa. Dois visitantes do mosteiro ofereceram-lhe um dia esmola para a casa e ele simplesmente disse: - "Deixai aí sobre esta mesinha"". - apontando o móvel sem sequer olhar a quantia!
4) Um grupo de frades trabalhava certa vez em capinar uma área
junto ao convento. De repente páram e gritam : - "Uma cobra!" - e pedem ao Pe. Chárbel que os acudam. Calmo, o santo homem ordenou à
serpente que se afastasse, no que foi imediatamente atendido!
5) Noutra ocasião levaram um louco (possesso mesmo) a presença do
Santo. Es'e ordenou-lhe que se dirigisse à capela e se ajoelhasse. O homem obedeceu mansamente e o Pe. Chárbel exorcizou-o, lendo um trecho
dos Evangelhos sobre sua cabeça. Saiu de lá completamente curado!
6) Indo visitá-lo um dos seus irmãos vindo de Beka-Kafra, só o reoebeu depois de obter licença dos Superiores. E apenas perguntou-lhe: "Como estás? Cumpres fielmente com todos os teus deveres religiosos?
E os outros, vão bem? " - Depois das respostas a estas três Indagações,
sem outras palavras, com todo o carinho despediu-o de volta!
7) Um dia, sua cunhada de nome Rosa procurou-o no convento a fim
de expor-lhe a questão da herança havida na famllla com a morte do seu
irmão João, onde, obviamente, ele, Pe. Chárbel, era um dos que tinha parte. - "Nada tenho com o mundo. . . Da mesma forma que o meu Irmão
morreu, assim eu tenho estado morto, desde que abandonei Beka-Kafra, e
quem está morto não se preocupa com heranças." - Então Rosa quis oferecer-lhe algum dinheiro como espórtula para as celebrações de Missa em
sufrágio da alma do pai do nosso Santo, já oue desistia do que lhe tocaria
na herança. Pe. Chárbel apenas disse: - "Rezarei com todo o prazer as
Missas; a espórtula, por favor, entregue-a ao Superior da casa".
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8) O Superior talvez para experimentá-lo pereguntou-lhe um
dia: - "Gostas mais dos noviços da tua aldeia do que dos outros?" e fez notar-lhe se houves se tal preferência, esta seria perfeitamente com" Não! quero a todos igualmente; não
preensfvel porq ue muito humana. tenho preferência por este ou por aquele".
9) O episódio do dia em que pronunciou os votos religios os e sua
mi!le fo i até o mosteiro, vinda de longe e após anos e anos de separação,
- Já contamo-lo - à primeira vista parecerá uma Ingratidão muito grande,
foi porém, antes e sobretudo, um grande sacrifício, uma terrível penitência,
uma eloqüente prova de fé, pois sem vê-la, sem recebê-l a. apenas respondeu à sua queixa de mãe: - "Deus o permitirá, Mãe, que nos vejamos no
Céu, por toda uma eternidade ".
10) Este também é um fato já anteriormente narrado: o de um grupo
de paren tes e amigos que foram pedir-lhe visitasse a aldeia após a ordenação, claro que para festas lícitas e homenagens justas, ao que então
"O Religioso que visita seus parentes e amigos, depois da
responde u: sua profissão religiosa, terá que começar novamente por se fazer Irmão··.
11) Conhecida também já foi aquela passagem quando o Superior perguntou-lhe se já tinha se alimentado- após 30 horas de trabalho! - "Não,
ainda não comi porque não me mandaram".
12) Em sua agonia que durou como veremos, 8 dias não se
cansava de rezar a oração da santa Missa que sempre o fez com muita diligência, "Súplica ao Pai da Verdade" (durante a Elevação Menor, no rito
Maronita): "Pai da Verdade, eis aqui vosso Filho, Vítima agradável a
V6s. Aceitai-a, pois morreu por mim ... " E a todo instante dizia também
- nAo apenas na agonia, mas durante toda a sua vida:"
"ó Jesus, Maria e Josél ó Jesus, Maria e Josél
Amparal·me sempre
E tende compalxiio da minha alma I"

e Na véspera do Natal de 1898, unindo as últimas horas de sua vida
nesta Terra ao santo sacrifício da Missa, que tanto amava, Deus chamou para
junto de Si o eremita Pe. Chárbel Makhluf. Aliás, dera-lhe antes um aviso .
Os fatos se deram assim: O Pe. Chárbel celebrava a sua costumeira
Missa das 11 horas no dia 16 de dezembro. De repente sentiu como que
um tremor percorrer-lhe todo o corpo. Seu grande amigo e companheiro de
vida religiosa, Pe. Macârius, percebendo a Impossibilidade do Pe. Chárbel
continuar celebrando, fez com que se recostasse um pouco. Mas o santo o
fez só por uns poucos minutos; insistiu e retornou ao altar, continuando a
santa Missa. Quando chegou o momento da Elevação Menor porém, tornou
a sentir-se mal (como é sabido, no rito maron ita, a Elevação Menor sucede
à Consagração das espécies). Quando elevada - segundo prescrição das
rubricas - um pouco o cálice com a Hóstia, perman eceu imóvel, qual estátua; notando então o Pe. Macárius que o seu companheiro nAo estava lã
multo normal. Chegando até ele, retirou-o do altar com muita dificuldade,
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no que pediu a ajuda de outros Irmãos . Seu corpo estava hirto e assim
foi levado para a cela. Feito isto o Pe. Macárius voltou a fim de continuar
e term inar a santa Missa Iniciada pelo nosso Santo. (36) - O Pe. Chárbel
que jamais ficara doente, estava agora pela primeira vez e última: paralisia total. E durante 8 dias - até quando lhe fo i posslvei pelo menos mover os lábios - não cessou de repeti r os nomes de Jesus, de Mari a e de
~ - José, tão baixinho que quase não se ouvia . E rezava também "Súplica
ao Pai da Verdade", oração da santa Missa que tanto gostava e que teve
de interromper:
"Abo Dkouchto . . . Pai da .Verdade, ela aqui vosso Filho, VItima
agradável a Vós . Aceitai -a, pois morreu por mi m ... "

Com estas palavras o Pe. Chárbel teve que interromper a santa Missa
no dia 16 e com as mesmas palavras - as últimas de sua vida terrena morreu a 24 de dezembro, entregando sua alma ao Pai da Verdade, no
Céu.

e Amparado pelo Abade Michel Abi-Ram ia, sacerdote secular de Ehmage, e pelo seu i rmão de hábito, Pe. Macárlus, foi devida e carinhosamente com posto no ataúde, no caixão que ele mesmo fizera durante a vida
para o sepultamento. Os dois sacerdo tes citados observaram (comentando a forma insistente com que rezava a oração da Missa) - "Nesta oração
do eremita de Annaya viu-se claramente o desejo de oferecer sua vida com
Cristo a fim de morrer em In ima e perfeita união com o seu Salvador, no
ato essenci al da renovação da Paixão, e participar no ato redentor do DIvino Mestre, para viver com Ele por toda a Eternidade. "
e Seu corpo fo i sepu ltado no pequeno cemitério comum dos frades
do mosteiro de Annaya. Segundo tradicional costume entre os relig iosos,
vestia o seu hábito, bem como fazia-se acompanhar o seu corpo de todos
os seus pertences. Encerrado no tosco caixão feito por ele mesmo, como
já dissemos, levaram-no até a sepultura seus irmãos de hábito e alguns
poucos habitantes da aldeia .
e Já em vida corriam rumores de que fazia milagres. Mal falecera, a
coisa aumentou de forma extraordinária. Deter-nos-amos apenas n' alguns
poucos e principalmente nas exumações a fim de que se faça uma idéia: ·
1.8 Exumação - poucos meses se tinham passado do falecimento do
santo homem e os prodlglos - verdadei ros milagres - levaram o Pe. Antonio AI-Mishmishani, então Superior da casa, a solicitar de Sua Beatltude (37) o Patriarca Elias Huayek, permissão para trocar de sepultura os restos mortais do Santo .

a disciplina eclesiást ica prevê: se o celebrante adoece, ou é vitima de algum atentado
ou mesmo falece entes de conclui r e Missa - o rito da Comunhão do cel ebrante e pu·
rlflcação dos vasos sagrados - outro o fará por ele . (cfr. c .d. can.)
37) assim como os Pontificas Romanos t êm a sucessão Ininterrupta desde São Pedro, o~
maronlstas têm-na desde S. Maron, 1.0 Patriarca , usando o tratamento Sua Beatltude o
Patriarca, pois unidos a Roma os maronltas são submissos a "Sua Santidade o Papa".
Aliás, o Patriarcado da Antioquia (sede atual dos maronltas) foi onde SAo Pedro es·
tabeleceu a 1.• Sé Papal , ao sair de Jerusa lém.

36)
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e Aberta a sepull ua com a presença do Superior da casa, lnnAos e
inúmeros habitantes 11 ,eais e de outras aldeias verificou-se:
1.0

-

o corpo do Pe. Chárbel não apresentava o mlnlmo sinal de corrupção;

2. 0

-

seu hábito monástico, não obstante o cemitério ter-se alagado
diversas vezes devido às fortes chuvas - muito freqüentes no
Oriente, mormente em Annaya - encontrava-se como no dia do
enterro;

3. 0

-

no momento da exumação o corpo deixava emanar como que
espécie de mistura de corpúsculos
um suor sanguinolento vermelhos e brancos, sendo que estes últimos eram em maior
quantidade; e

4. 0

-

um forte cheiro de sangue inundou toda a capela quando o corpo lá chegou.

• Tudo isto obrigou a que os monges, durante um certo perlodo, troas roupas do cadáver do Pe. Chárbel duas vezes por semana! E a
noticia obviamente espalhou-se rápida e longinquamente. No dia 24 de julho de 1927, agora revestido dos paramentos sacerdotais, os despojos do
Pe. Chárbel foram sepultados pela 2.a vez, para que se lhe não prestassem
culto e honras próprias e apenas devidas aos beatificados; faz-se especial
menção a este particular nos documentos anexados ao ataúde, (38) a fim
de não prejudicar tais processamentos.

~assem

e Houve o cuidado de trocar o ataúde por outro forrado de zinco e
.anexar um certificado ou declaração em francês (39), sobre o estado do
corpo, documento este assinado pelo Dr. Armand Joufroy, Professor do Instituto Médico Francês, em Beirut e pelo Dr. Mtlconien, médico assistente do
mesmo Instituto. Encerraram dito atestado, sob as vistas do Pe. Mansur
Awad, Defensor da Fé, (40) num tubo de zinco e colocaram dentro do ataúde.
2.• Exumação - tornaram-se rotina as multidões em visita ao túmulo;
em fevereiro do "Ano Santo" de 1950, grande número de fiéis que comumente atingiam a soma de 5.000 peregrinos diariamente e aos domingos chegavam a 10 ou 15.000 (no dia de Pentecostes e na 2.a-feira seguinte, do
referido "Ano Santo", contou-se 40 .000!). Eram não só os locais, mas da
Sirla, Jordão, do lraque e até das Américas etc. - e notaram que brotava um
filete d'água da sepultura do Santo. Chamado, o Superior comprovou o acontecido - não somente água, porém uma substância viscosa - então reu-

38)

39)
40)

A Comissão para lnstruçAo do processo de beatificação reuniu-se a 4 de melo de 1926,
tendo falto sugestões à Sua Beatltude o Patrlasca; este remeteu-as ao Geral da Ordem, Abade lgnatlus Dsghen At-Tannurl. a fim de obter a oplniAo do Pape Pio XI que
conelderou ter Sua Beatltude toda a autoridade para decidir.
em Francês , por ser uma das 3 ou 4 llngues praticamente universal.
é o Poatulador da Cauaa do Processo de Beatificação .
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nlu a Comunidade e diante de todos os monges abriu pela segunda vez a
sepultura; era o dia 25 de fevereiro e ficou comprovado que:
• o sepúlcro estava totalmente seco, mas de um lado do
e~aúde corria um fio de sangue e de água, acumulando-se no fundo do mesmo ataúde para depois escorrer para o exterior e cair, derramando-se, no chão da
capela!
• ':o:ma toalha (amito) que nesse dia colocaram, com respeito e cuidados, sobre o rosto do cadáver do Pe.
Chárbel, surgiram impressos o seu rosto e as suas
mãos!
Naturalmente tornaram a enterrar o corpo, após comunicado o fato às
autoridades competentes.
3. 8 Exumillção - de posse desses novos e extraordlnérlos dados, o então Superior Geral , Abade João lndari, procedeu a minuciosa pesquisa, enviando o resultado de tais trabalhos à apreciação de Sua Beatitude Antonio
Pedro Harida. Este d-'Jterminou que o Pe. Mansur Awad procedesse a outra
exumação, o que foi feito para Investigação de uma Comissão de médicos
assim composta: Dr. Chekre Bellen, Diretor de Saúde e Assistente Geral do
Governo Libanês ; Dr. José AI-Hitti, Deputado pelo Monte Llbano no Parlamento Nacional; Dr. Teófilo Marun, Professor da Faculdade de Medicina Francesa, em Beirut.
• A 22 de abril de 1950 - "Ano Santo" - tiraram pe la terceira vez
o ataúde do sepúlcro e colocaram-no bem no centro da Ig reja de São Marón
de Annaya, diante do Postulador da Causa de Beatificação, Pe. Mansur Awad,
S. Excia. Bispo Paul Akel, Vigário Geral do Patriarcado Maronita para o Disbail; Abade João lndarl, Superior Geral da Ordem ; Pe. José Diryan e um
grande número de monges que tinham conhecido o Pe. Chárbel, não só ·no
mosteiro como na ermida e tinham visto o seu corpo quando do 2_ 0 sepultamento, a 27 de julho de 1927. Foram convidados para, sob juramento, Identificarem o ataúde e o corpo do Pe. Chárbel. - Neste terceiro e rigorosrssimo exame ficou constatado:
1.0

-

O corpo conservara-se incorrupto tal como fora encontrado da 2}t
exumação (25 de fevereiro);

2. 0

-

Comprovava-se a existência do suor de sangue que começara
logo após o 1. 0 sepultamento em 1898, que por sua vez havia
continuado até 1927;

s.«~

-

O sangue acumulara sobre o corpo e sobre os paramentos (uma
parte da casula apodrecera e o mOfo estendia-se pelo tubo de
zinco que encerrava a documentaçllo de 1927);

4. 0

-

O fundo (parte de madeira) do ataúde fOra destruido, ficando a
chapa de zinco que forrava o dito caixão;

5. 0

-

No fundo de zinco notava-se uma fenda pela qual corria o sangue
do Santo, e este, o sangue, gotejando sobre os suportes do ataúde, foi se acumulando na parede do sepúlcro, escorrendo depois
pela capela;

a.o

-

Aberto o tubo de zinco, comprovou-se estarem os documentos em
perfeito es~ado de conservação, enquanto que os paramentos sacerdotais apresentavam manchas de sangue particularmente a
alva, que por ser branca, mostrava melhor este detalhe;

1.o -

Finalmente: o corpo ainda conservava a flexibilidade, como se
acabasse de ser sepultado!

e Pe. Chárbel, além do cognome "a Estrela de Annaya", indicativo de
que foi e é - o Santo que ilumina, que resplandece sobre esta região "taumaturgo universal". (41) De
também é chamado e com justeza fato, lmposslvel nos seria evocar-lhe todos os milagres, mesmo assim, atemonos-amos aos principais, como por exemplo, aos que foram levados em
conta para a sua beatificação (42) e canonização; (43)
Referiremos agora, e com ele encerramos esta nossa modesta obra em
sua parte biográfica, ao milagre de sua fotografia "post mortem", dos mais
Interessantes e que possibilitou aos pósteros conhecer-lhe a figura flsica, a
sua imagem, como está na 1.a capa deste livro bem como nos encartes.

e Sim, a imagem autêntica do Pe. Chárbel chegou aos seus devotos através de uma chapa miracu losa: era o dia B de maio de 1950 - na época os
maronitas celebram S. João Evangelista. E como era de esperar, o sepúlcro
do Pe. Chárbel nesse dia foi muito procurado, inclusive por 40 frades de
Djun ieh. Dali foram para a capela, rezaram, meditaram e, por fim receberam
a Bênção do Ssmo. Sacramento. Acabada esta, algumas pertencentes ao grupo, foram visitar a ermida: o Pe. Pedro Chalhub; os Irmãos Elias Nohra e
Luiz Yazbek, de Kartaba; o noviço José Antonio, de Abrin ; e o postulante
Juan Ghussn , de Dalr Bashtar. O Pe. Chalhub e o Irmão Nohra portavam u'a
máquina fotográfica e depois de percorrerem a ermida e a cela do Pe. Chárbel, o Irmão Nohra bateu algumas chapas, como recordação da ermida. Antes de regressar quis bater as derradeiras chapas a fim de encerrar o filme,
e o fez com aqueles 4 que foram com ele à ermida e à cela do Pe. Chárbel e mais algumas pessoas que se juntaram aos quatro. De modo que
frente à objetiva, se colocaram da seguinte maneira, da esquerda para a
direita: o noviço José Antonio, o postulante Juan Ghussn, um jovem visitante, o lrm!lo Luiz Yazbek, todos de pé. Sentado, na frente do jovem visitante: Pe. Elias Ramia (Guardião da ermida), enquanto que o Irmão Nohra
e o Pe. Chalhub estavam perto da câmara . Ninguém mais se encontrava
perto deles ou junto, naquele momento.
• Quando o Irmão Elias Nohra revelou o filme, no dia seguinte, vlll'
e ficou surpreso! No grupo de pessoas que fotografara, aparecia a Imagem
de um frade à antiga, de venerando semblante, longas barbas e de joelhos
no ch!ol E o mais surpreendente: a imagem desse frade era t!lo transparente, que tudo quanto ficasse atrás dela era perfeitamente visfvel, sem alterar a sua figura que continuava clara e brilhante!

I

=

"Teumeturgo" - do gr. "thaumatogóa" - "thlluma", "thaumetos"
coisa mariiYIIOOea
"6rgon"
obre, trabalho, feitos ; logo, aquele que opera, que faz colsll8 maravllhosae . fora do comum, milagres.
42) Pio XI fê-lo. em 1926. servo de Deus; tomado Venerável por Pio XII , em l!lro; beati ficado pelo Papo JoAo XXIII , em 5 de novembro de 1964.
oC3') A canonlzaçAo está marcada pelo Papa Paulo VI para o dia 9 de outubro de 1917. após
50 anos de detidos exames no processo do Santo, pois é sabido com que prudência a
IgreJa age nesses caaoa .

-41)

+

=
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e O Geral da Ordem tomou conhecimento do fato, requisitou o negativo e as cópias. Enviou-as a exame rigoroso por peritos em fotografia.
Após os exames onde se constatou o mistério por profissionais argutos, foram enviadas cópias a diversas pessoas que conheceram o Pe. Chárbel e
estas atestaram, sob juramento, tratar-se do Pe. Chárbel o homem que aparece na fotografia! Eis os atestantes: Lldia Bem Chalita; Bem Jarjas (Jorge)
de 69 anos; Chalita de Beit Nakhd; Beka Kafra, cuja mAe Rosa, fora esposa do Irmão do Pe. Chárbel, chamado João; (44) Abade lgnatius Dagher
At-Tannuri, de 80 anos, o primeiro Superior Geral da Ordem Libanesa; Irmão Jorge Nehmeh, de Lehfed (com 69 anos); Pe. José Abi Yunas, nascido
em 1872 (frade libanês que viveu 15 anos com o Santo, na ermida); Pe.
Elias AI-Mismmishani, de 67 anos; Irmão Pedro Khalifa, de Meifuk, nascido
em 1862; Pe. Paulo Yunan AI-Hishmmlshani, nascido em 1867; Pe. Antonio
Ben, Joeé Gabriel Nehmah, de 72 anos (frade do Convento de Lehfed); AJKuri Yusof; Ben AI-Kuri Yosof Saad (maronita de Mlshnish, nascido em
1876).
e Esse fato nos mostra claramente duas coisas Interessantes, conhe•cidas de todos esses que lidaram, que privaram com o monge Chárbel:
1.0

-

os dedos de sua mão direita se encontram perfeitos e Intatos
como se pode ver atualmente no caixão; é como se eles tivessem sido fotografados diretamente do ataúde; e

2. 0

-

a curva da sobrancelha esquerda está mais fortemente marcada que a direita, sendo do conhecimento de todos, que quando
o Pe. Chárbel foi atacado da paralisia - moléstia da qual morreu - a sua sobrancelha esquerda se modificou.

• • •

44)

já nossa conhecida no episódio da herança.
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Reprodução, a bico de pena, da fotografia na qual. milagrosamente, a 8 de maio da
1950, apareceu no melo dos fotografados, São Chérbel. Inúmeras pessoas qua o conheceram em vida atestaram i~to sob juramento. Aparecem na fotografia, no terceiro
plano, da esquerda para a direita: noviço José Antonio (de Abrlm); postulante Juan
Ghussan (de Bashtar); visitantes; Irmão Luiz Yazbak (de Kartaba). No segundo plano,
sentado, o Guardião da Ermida, Pe. Elias Ramla. E no primeiro plano, de barbas longas e ajoelhado, o Santo. A fotografia foi batida pelo Irmão Elias Nohra tendo ao
lado o Pe. Chalhub (Nesta foto é que se haseiam as imagens do Santo).

E constante o movimento de visitantes ao monumento. em bronze , erguido a
Sêo Chárbel, em Anaya. Na foto vemos um pai piedosamente elevando o seu
filhinho doente na esperança de obter, por intercessão do Santo, um milagre
de Deus Nossa Senhor.

EPhiL.OGO

Ao chegarm os ao ponto em que para muitos é o final da trajetória, mas
para os santos - e santo é todo aquele que seguiu a Cristo, canonizado
ritual e solenemente ou não, i.é., recebendo ou não as honras dos altares
(aliás, são em muito maior número, sem termo de comparação, pois o elenco d06 canonizados acusa apenas cerca de 2.000 em 20 séculos!) - o final
para o santo é o Inic io, porque passa de uma " prova " à verdadeira vida, à
Sião Celeste, à vida eterna, à glória beatifica - Face a Face - retorna às
mãos do Criador. Tanto é verdade que a Igreja denomina o dia da morte
dum santo com a expressão latina: "natalia dJes", o dia do seu nascimento.
E, chegados aqui a este ponto, outro segredo vamos descobrir da e
na santktade do Pe. Chárbel - além do seu acendrado amor ao santo sacrlflclo da Missa, que vai aludido no trecho da obra do Pe. Paul Daher que
usamos como eplgrafe, abrindo esta nossa modesta obra - segredo que
conslstkJ também, sem qualquer sombra de dúvida, no atendimento pronto,
resoluto, heróico com que correspondeu ao chamado que Deus lhe fez
para uma vida sacerdotal , monástica, ascética e eremltica, atendimento que
o fez obediente a ponto de abandonar tudo para seguir o Divino Mestre,
tal como fizeram os Apóstolos (45) considerando-se morto quando entrou,
em 1851, para o mosteiro de Annaya. Não fez como aquele belo jovem que
indagou de Jesus como conseguir a perfeição, mas vendo a dureza do programa, para tristeza de Cristo, preferiu o mundo. (46) A Sagrada Escritura
não diz seJa imposslvel o rico entrar no reino dos Céus, porém, di-lo que
será multo dlflcll; e nas Bem-aventuranças evangélicas não é sem razão
que vêm elencado, em primeiro lugar, os pobres de esplrlto. E, lapidares
são estu considerações, este comentário:
"O mundo considera felizes somente os que têm riquezas, Jesus,
porêm, para mostrar a oposição que há entre o seu reino e o mundo, proclama felizes os pobres . Pobres de esplrlto sDo nllo só oa
que. seguindo o conselho do Salvador, abandonam tudo para O seguir, mas tambêm os pobres efetivos, que levam com paciência a sua
pobreza, e todos os que, embora possuam bens do mundo, têm o coraçfto desprendido deles. e não fazem consistir a sua felicidade em
amontoar tesouros" . (47)

Ao 'IE!rmos hodiernamente este desenfreado hedonismo avassalando o
mundo, envolvendo com seus terrrveis tentáculos todos os setores da atividade humana, inclusive até - como tantas vezes já denunciou o Santo Padre sofrldemente reinante, Paulo VI escalões da própria Santa Madre
Igreja (claro no que ela possui de humano) só nos resta mirar-nos em espelhos que reflitam a Imagem, a figura de um São Chárbel, ao Invés, por
exemplo, de Invejarmos o feito triste e amargo - louco mesmo - daquela
arqulmllionérla americana que, testamentariamente, desejou (e o pior é que

45)
46)

47)

Me 10, 28-30 .

Me 10, 17-23.
oota de rodapé, l.é., comentário do Pe. Matos Soares, ao veralculo 3, capftulo 5 do
F.vall(lelho de S. Mateue, na sua traduçilo da Blblla .
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Dois milagres dito de "primeira classe" são exigidos para
a canonização, após o rigorosfssimo processo de beatização. Quanto a São Chárbel, um destes dois milagres
acolhidos foi o acontecido com a Irmã Marie Abel (que
já esteve no Brasil) . Após terriveis sofrimentos (desde
1936), diversos diagnósticos desenganaram-na. Submeteuse assim mesmo a 2 intervenções cirúrgicas que duraram
várias horas, ficou impossibilitada de se locomover, a
não ser portando muletas (desde 1940); teve total paralisia do braço direito e recebeu inclusive os últimos sacramentos. Visitando o túmulo do Santo sentiu-se curada da
terrivel úlcera pilórlca e complicações.

A IrmA Marle Abel em melo a pequena multldllo, quando, de uma outra vez, vlaltou Anaya, !Nraculâ.

Transportada numa cadeira foi que a lnnl Marie Abel chegou a Anaya para tocar no tclmulo
de S. Chérbel e fazendo-o depole earou completamente de sua enfenmldade (concepçlio do •
senhlsta Fausto Contl).

________I

encontraram uma "Justiça" (!) e um "Tribunal" (!?) que fizeram fossem obedecidos cegamente tais dispositivos!), quis ser enterrada juntamente com o
seu raro e caríssimo automóvel e accessórios! (48) Certamente os que fizeram cumprir tão absurda cláusula estão hoje a dormir num dos 600 mil
"waterbert" (49) já vendidos nos EE.UU.!
Que os exemplos, a figura, a imagem do Pe. Chárbel e esta admoestação papal nos alertem contra os perigos, contra as tentações da dita "era
tecnocológica" de "inauguração" (ou violação) da Lua:
'Espontaneamente somos Inclinados, com toda nossa lntençAo e
todo nosso esforço a afastar, de nossa vida, tudo quanto nos causa
sofrimento, dor, enfado, lncõmodo, ao passo que orientamo-nos para
a busca contfnua de comodidade, de gõzo, de diversão. Queremos
cercar-nos pelo bem-estar, pelo conforto, pela boa saúde, pela rlqu&o
za; fazemos tudo para poupar trabalho e fadiga; enfim, queremos gozar a vida; boa comida, boa cama, um bom passeio, bom espetáculo,
um bom salário ... eis o Ideal! O hedonismo é a filosofia comum, o
sonho dos nossos contemporãneos. Gostaríamos que em redor de nós
tudo fosse fácil, macio, higiênico, racional ( ... ) queremos tornar a
nossa vida mole e medíocre? Ociosa e covarde, sem paciência e o
esforço das grandes virtudes? - Onde está o esplrito de luta e de
heroismo que dá ao homem a sua verdadeira dimensão? Onde está
o dominio da própria preguiça e da conatural covardia? Como, pois,
fortalecer o espírito nos sofrimentos e desventuras, que a sorte não
poupa à nossa vida? E como dar ao amor a sua verdadeira e mala
alta dimensão, que é o dom de si mesmo, o sacrifício?" (50)

Aqueles que vieram conosco até aqui hão de dizer, no seu intimo: - O
eloqüente exemplo daquilo que o Santo Padre quer que sejamos, a fim de
mais perto chegarmos de Cristo Jesus, encontraremos na vida daquele que
será elevado às honras dos altares no próximo dia 9 de outubro: São Chãrbel
Makhtuf, maronita.
"A pobreza favorece a Salvação. A frugalidade fortalece e alma.
Quero viver nas privações. Ser o servidor de meus innioa. Ignorar a.
prazeres e as doçuras do mundo." (51)

.. * *

48)
49)
50)
51)

noticiado no "Jornal Nacional" da TV Globo, canal 4, Alo, em 20-5-77.
"waterbert" = colchão dP. água.
alocução de Paulo VI na Audiência Geral, semanal das 4as.-feiras, na Basilica de São
Pedro transcrição de "L'Osservatore Romano", de 2-3-72, no boletim "A Voz do
Papa", n.o 12, dP. 1!!72 do "Centro Pró·Deo" Alo.
Transcrito em "Chárbel, milagres do século XX", de Mansour Challlta, como "reflexlies
do Pe. Chérbel", pág. 23.
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AP~NDICE:

I

O IDIOMA DAS PALAVRAS DA INSTITUIÇÃO DA SAGRADA EUCARISTIA

"Na noite em que foi entregue, pôa-sa Jesus à mesa com os 12
Apóstolos a lhas disse: - Tenho desejado ansiosamente comer &818
Páscoa convosco, antas de sofrer. Porque vos declaro que nAo a tornarei a comer até que ela 88 cumpra no Reino da Deus . - E durante
a cala, tomou o piio. benzeu-o, partiu-o e distribuiu aos dlscipulos
dizendo: - Tornais e comel, Isto é o meu Corpo. - Tomando depois
o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: Bebel dela todos,
pois Isto é o meu Sangue elo Novo Testamento que será derramado
por muitos para remlaaão doa pec:edcM. Fazel IIW em =6rl• de
mim".(1)

Algumas adaptações são observadas nas Liturgias ou ritos romano centenares e orientais quanto ao texto da narrativa da última Ceia, mas referentemente às palavras consecratórias não; são, rigorosamente, as mesmas
que Jesus pronunciou, as mesmas em todas as Liturgias ou ritos.
Os estudiosos têm tentado apresentar o registro, i.é., a grafia, os caracteres originais dos vocábulos aramáicos - pelo menos os principais com os quais procedeu-se na última Ceia e se procede na Missa às palavras da Consagração das espécies (transubstanciação) outrora ditas obrigatoriamente em latim no rito romano (rito atribuldo verbalmente a S. Pedro):

"Hoc 881 enlm Corpll'l meum -

Hlc est enlm callx Sangulnls mel ... "

A Liturgia, ou mais propriamente, o rito maronlta, (2) um dos mais antigos das Igrejas orientais, é quem apresenta argumentação e provas mais
convincentes - ainda com o valor de não sofrer a menor contes 1açllo por
parte das demais igrejas, mormente sirlacas.
Em voz alta semi-tonada (tom ferial) ou mesmo cantando, o celebrante,
tal qual no rito romano, toma a hóstia em suas mãos e entoa:

t)

2)

Nerretlve extralda dos textos slnótlcos (Mt 26, 26-29: Me 14, 22-25; Lc 22, 14-20 e 1Cor
11, 23-29 - In "Curso de Missa por Conespondêncla", súmula da S.• Lição - Circulo
de Estudos Missa Est - Rlo/RJ . 19f57/72 .
Entra os ritos orientAis. o maronita. DArtencente oor sua orlaem ao gruoo das Lln•r~~las
AntiOQUenas. é também denominado "Liturgia de Semi~ Apóstolo" , o filho de Cleofas
ou Alfeul e Maria. Irmão df> Juda.o Tadeu . de Simão Canan~>u a José. da llnhiK1em de
David, portanto. parente de Maria Ssma, e primo de Cristo. Tlágo é uma forma da palavra Jecó (Yaco) e o coonnme "nu~lor" oue lhe aplicam nl!o se refAr'l a estntura nem
hlerai'Qula , mas apenas diferenciá-lo de Tlágo, o maior, e também devido à extensAo doa

eecrltoe .
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Sobre os caracteres temos os sinais indicativos das vogais, que slo
'dlspensâveis na escrita corrente. Lê-se da direita para a esquerda. (3)

Pronúncia das palavras da consagração do pão, em siro-caldaico (aramâico).
I

BIAMO HAU DACDOM HACHO DILEH - ENÇAB
ELLAHMO
BIDAU
CADICHOTO
WARIM
LHAINAU LUOTOK ALOHO ABUY ÁHID KUL WA.UDILOK t UBAREK t UKADECH t UIABíL TALMIDAAU CAD OMAR - SAB AKUL
MENEH CULKUN -

HóNO

~N

ITAU

FAGRõ

DILL

(No dia anterior à sua Paixão tomou o pão em
suas santas mãos, ergueu os olhos a Ti, Deus,
seu Pai Onipotente, Te deu graças t benzeu-o t
santificou-o t partiu-o e deu-o a seus disclpulos, dizendo:
-

..3)

Tornai, comei dele todos, este 6 meu Corpo.)

Os caracteres slro-caldáicos (aramáico), das principais palavras da ConsagraçAo e reapectlvas versões em vernáculo, reproduzimos da obra do Pe. Elias Maria Gorayeb (cfr.
Prólogo)
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Seguidamente, à semelhança do rito romano, como de resto em todos
ritos, já o sublinhamos, após genuflexAo o sacerdote toma o cálice e
proesegue:
'
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t+rhn>o~~,bJ~
Pronúncia das palavras da consagração do vinho:
BEH D~N BAZ NO M~N BOTAR DAHCHEM ENÇAB BIDAIO DIL~H DAKIOTO COSSó HóNO DAKIO - WAUDI LOK t WOBAREK t WOKADECH
WABEL TALMIDAU CAD OMAR: SAB ECHTAU MENEH CULKUM.
HONó DéN ITAU COSSó DDêM
DDfATIGUf IHDATO DALHOLAM ROZAU DHAIMóNUTO.
DAHLOFAIKUN
WAHLUF
SAGUY~
METECHED LCHUBCONO DAHTOHE .
(Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou
em suas mãos santas este cálice puro, deu-Te
graças t benzeu-o t santificou-o t e deu-o a seus
dlscfpulos, dizendo:
Tornai, bebei dele todos, este é o cálice de
meu Sangue, mistério de fé, que por vós e por
muitos será derramado para remissão dos pecados.)
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A assembléia dos fiéis diz "Amem", e o celebrante conclui em vernáculo: "Todas as vezes que fizerdes estes mistérios, fazei isto em memória de Mim até que Eu venh.a". (4)
''A Liturgid maronita pode, por Isso, ser considerada como uma
rellquia preciosa , porque ela conserva as tradições mais antigas •
mais veneráveis da Igreja Católica ( .. _) A língua litúrgica clássic•
desta Missa é o slro-aramálco, Idioma que falou Nosso Senhor e que
lhe serviu na última Ceia para a Instituição da Sagrada Eucaristia" .(5)

• * *
O prof. Mário Masagão em trabalho abordando os pronomes demonstrativos latinos "hic", "haec" e "hoc" (este, esta, isto), diz-nos referntemente ao :-:ramálco:
"De antigas referências de Paplas e Panteno consta que S. Mateus escreveu "em sua lfngua" o Evangelho. S. Jerônimo declarou que
vira exemp lar desse texto na Biblioteca de Cesaréia, sem esclarecer
se era hebrálco ou aramálco . ( . .. ) Existe, assim , possibilidade da
que a Consagraçao, em aramálco, tenha sido referida por S. Mateus
em 26 ,26 e lida por S. Jerônimo. o qual também examinou a tradução ,
para a " kolné" (6) desse Evangelho. feita nos ffns do séc . I, por S.
Tlago , Blspo de Jerusalém, " (7)

E na monografia - "Igrejas Siríacas"
por sinal excelente obra lamentavelmente ainda sem editoração - do atual pároco da Igreja de N. S.
do Llba!'lo , no Rio de Janeiro, Pe. Chárbel Merhy, MLM, lemos:
" Tendo parentesco com o árabe. o fenfclo e as demais lfnguas
dialetais cananélas. o aramálco chegou a ter grande Importância no
mundo oriental ( ... ) No séc. IX, a.C .. porém, os prfnclpes passaram
a empregar o alfabeto fenfclo. " (8)

* * *
Arameo era o povo e ao mesmo tempo a região da g rande Ásia ocidental mencionada na Blblia- Aram Nahãrajin- (Gen 24,10) que designara,
algum tempo, uma região junto ao Eufrates. Confirmam inscrições de Tiglat
Pileger e até o séc. VIII a.C. , segundo inscrições de Assurna Zirpal 111, que
o arameo chegou até o Eufrátes e Tigre (Aram-na Harin = Aram dos rios) ,
território onde habitou Abraão, antes de ir em busca da Terra Prometida,
Canaã. A região que mais tarde veio a chamar-se Siria, pertencia também
a Aram (Aram-Damascus) e tornou-se o centro de influência aramáica. Existem outras formas de grafar arameo, como p. ex., armãja
sócio conferido. (9)

=

4)

5)

6)
7)
Bl

9)

cfr. "A Missa Maronita Dialogada e Devoclon6rlo" - Mons. Francisco Bessa, Secretário do Ordinariato Oriental (censor "ad hoc") t Jaime Cardeal Câmara, Ordinário dos
Católicos Orientais no Brasil (imprima-se) - Rlo/RJ, 1969.
apud Dom João Chedid, Bispo da diocese "nullius" de N. S. do lfbano no Brasil (criada pelo Papa Paulo VI, com sede em S. Paulo, no Prólogo do folheto "A Santa Missa
no Rito Católico Maronlta" - S. Paulo , 1972.
"koiné" ou mais precisamente "kolné dialactus" era o falar, a linguagem, a escrita comum do povo, não a clássica.
cfr. "Hora Presente", n.• 13 - nov. 1972 págs. 155/7.
subsidios para uma possível futura tese de doutoramento - Universidade de Salamanca (Espanha), 1963/4, utilizando-se da obra de O. Plácido Berastegnl, OSB - "Lea Vlll'siones Syrlaques de la Blble", 1956.
cfr. "Enciclopédia CaHollca" - Clttá dei Vaticano - Casa Editrlce G. C. Sansonla Firanze .
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Outro posicionamento de arameo, aramáico, cuja diferença é, praticamente, nenhuma, não deixa de ser atraente, afirmando que era um dos grandes grupos étnicos e lingüísticos em que se dividiu a raça sem ítica. Numa
carta de Tei-Amarna (séc. XIV a.C.) recorre-se ao termo ahlãmê, de uso
bastante corrente como designativo de Aram. Pesquisadores fazem originar
o vocábulo arameo de d'rãm. Assim como de Eber - argumentam - nos
veio o nome dos hebreus, de Arão (em hebráico Arâm) nos veio o designativo dos filhos de Sem, os arameos, segundo documentos cuneiformes do
séc. XI a.C. (10)

• * *
Embora muito parecidos, estabeleceram-se, devido a questões e divisões políticas e natural mutação, dois ramos principais do aramáico, mantendo-se, porém, num dialeto bem distinto :
a) aramáico oriental, compreendendo o sirfaco, o judeu-aramáico oriental, mandiano e os falares aramálcos ditos modernos;
b) Aramáico ocidental, que abrange o aramáico bíblico, o palmerlano,
o nabateu, o judeu-aramáico ocidental samaritano, o cristo-palestiano e o néo-aramáico. (11)

Na história do aramáico distingue-se uma fase unitária muito acentuada
que fo i justamente a primitiva, pois os antigos documentos existentes em
aramáico são as inscrições nos monumentos (séc. VIII a.C.), cujo teor· foi
tra duzido e pub licado po r Sachaud em 1893 na Coleção do Museu de Berlim (12) De fa'o, a chamada llngua dos Patriarcas e Profetas, com os Israelitas no exflio che gou mesmo a suplantar os idiomas internacionais-diplomáticos do Oriente Próxi mo, como o ba':li!-õnico e o acádio. O aramáico era
bastante em pregado c omo veículo de comunicação dos Assírios (ao que pa. rece as p rimeiras inscrições aramáicas foram escri tas em caracteres assírios) e babilôn icos no território mediterrâneo, na Mesopotâmia e na Aráb ia,
mesmo quando da "idade áurea da Hngua hebráica, ao tempo de Saio.
mão." (13) Ao tempo de Davi, Damasco era o centro mais importan'e de
um grande rei no de popu lação aramáica fazendo sucessivas guerras a Israel. Abraão e seus descendentes praticamente abt'."ldoram-no. Mas por ser
sua escrita mais simples e mais rápida que as cuneiformes e hieroglíficas,
portanto. mais fácil, mormente para o comércio dominante na época, não

10) cfr. "Enciclopedia Italiana dl Sclenze, Lettere ed Arti" -

Instituto Giovannl Treccanl -

1929 .

11) Ibidem .
12) cfr. "Grande Enciclopedia Delta-Larousse" - Ed. S/A - Rio/ RJ .
13) cfr. "Biblia Sagrada", Trad . e Com . pelo Pe. Matos Soares - Ed. Paul i nas 1933 .
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desapareceu de todo. Com os judeus exilados e adoção do id ioma cananau, foi transformado numa espécie de dialeto e este veio a ser o hebrâico.
Tanto que o rei Ciro (final do séc. VIII a. C.), tornou-o a língua diplomática oficial do Império, sem eliminação do pe rsa, do acádio, do fenicio, do
eglpcio e do hebráico (com Ezequ iel atingira verdadeiro apogeu). Só dois
séculos mais tarde, Alexandre o Grande impôs o grego como llngua oficial
de todos os Estados sujeitos ao seu poder Síria, Mesopotâmia, Palestina, etc ., mas essas regiões já completamente "aramaicotlzadas" (14)
conservaram a sua lfngua até tempos posteriores.

* * *
Ass im, os judeus, no tempo de Cris•o, serviam-se comumente na Palestina, do aramáico . Jesus Cristo e os Apóstolos preferiam-no para o trato
com o povo mais simples, pois o hebré.ico, praticamente banido, era empregado no culto sinagoga! e nas escolas, bem como para as controvérsias
com os rábinos. Era ainda empregado nas colônias macedônicas e nas cidades da costa da Slria e da Palestina, quando obrigatoriamente deve riam
falar o grego. Com a grande conquista árabe, o aramâico tornou-se, afinal,
no dizer dos especialistas (filólogos, lingüistas, gramáticos) numa "llngua
morta". (o aramaico biblico é também chamado caldeu).
Com a conversão ao cristianismo das cidades de Edessa e Osrhoene
teve algum ressurgimen'o com o nome de "dial·e to edessiano" e as primeiras
versões da Bíblia foram feitas nesse dialeto . Ademais, para distinguir-se
dos judeus e dos arameos pagãos, procederam-se a algumas transformações nos ca racteres da esc rita mais difundida, pois com a "cristianização'"
do aramáico, os sacerdotes que o usavam começaram a ser chamados de
"sírios" e chamados de "arameos" os pagãos que falavam o mesmo idioma. (15)

• * *
Ao zelo dos monges de S. Marón (t 433), anacoreta e pai da famllla
religiosa dos maronitas que nos tem dado tantos santos, como nos nossos
dias um São Chárbel Makhluf, devemos o uso em sua Liturgia ou rito das
palavras consecratórias em armáico:
"Conservando a sua Liturgi a em fonna primitiva. opondo-se que
a "blzantinassem", de modo que a Liturgia maronita , apesar de modificações, conserva Intato seu selo de antiguidade, seu cunho de sim plicidade grandiosa e a nota daquelas fonnosfsslmas orações que são
como que uma recompilação poética das Sagradas Escrituras; são fruto delicioso da pena de um Sto. Efrém, arpa do Espírito Santo . e de
seu mestre S. Jacó Sarug. e muitos outros da Igreja de Antioquia ... " (16)

O mundo católico deve, portanto, aos maronitas este tesouro de infinito valor: o idioma originário das palavras que Nosso Se.,hor Jesus C•il'lto
usou em momento tão sublime e santo, pois aquele que uniu outra vez eternamente a Terra ao Céu.

• * *
14) cfr. o. cit. na nota n.o 8; dela, aliás, nos servimos largamente no contexto deste <:>studo.
15) No sfríaco o tenno "arãmayã" tomou o significado de "'pagêo'" em oposição a "'cris tão'"; cfr. o . clt. na nota n.0 9.
16) apud Pe . Felipe Hago Soayby, N. L. M.. In "Manual Maronlta, Missal, Ritual e Devoclonário" - Rlo/ RJ, 1962.

62

O "PAI-NOSSO" EM SIRO-CALD.Ã.ICO
(Aramáicol

Para facilitar, ha sobre os caracteres aramáicos propriamente ditos, sinais indicativos das
vogais, que são dispensáveis na escrita corrente. Lê-se da direita para a esquerda.
PRONúNCIA: Abaixo temos em caracteres
português.

Nota: reproduzido d "'Os Maronitas,
Elias Maria Gorayeb, MLM -

latinos a pronúncia e abaixo deles o texto em

Católicos, Apostólicos,
Rio, 1934.

Romanos do Oriente",

do

Pe.

A '' AVE-MARIA " EM SIRO-CALDÃICO

(Aramáicol

Maria Santíssima, obviamente, como Jesus Cristo, falava também a lingua a:-amáiG:~ . Ei-la
nesse idioma, no qual, certamente. centenas e centenas de vezes rezou S ~~n Chúrbol Makhluf .

PRONúNCIA: A exemplo do que fizemos com o "Pai-Nosso", reproduzimos da obra do Pe.
Elias Maria Gorayeb a forma de pronunciar sobre o texto em português .

--

-- -
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A costureira Muntaha Bulos, da cidade de Bekassin, com 50 anos, e desde
os 5 portadora de deformante corcunda com desvio do omoplata, ao rezar no
sepulcro de S. Chárbel. depois de 4 dias viu desaparecida esta deformação.
Na foto. vêmo-la cercada de parentes, amigos e vizinhos, com suas colegas
de quarto Kawhab Eli'as Nasr e Badih Chebli, no dia em que comemorou o
milagre.

As "glórias .. de S. Chárbel - Os mestres da pintura e do desenho procuram, da
forma mais simbólica e inspirada, transmitir a "glória" do Santo Junto de Deus na
Eternidade:

Total entrega a Deus Nosso Senhor em
contemplação diuturna e constante oração, ensejava ao Santo Intimo contato,
Já fazendo-o viver na Terra o Céu que
o esperava. eternamente.

A caminho da visão beatifica ramos celestes.

As três maiores devoções ou caracterlstlcas da vida do Santo: Eucaristia
(sacriflclo e sacramento); Maria Santlsslma (Mãe de Deus e nossa) e as
Regras (Doutrina/Igreja] .

face a face -

acompanhado pelos anjos nos pll·

AP~NDICE:
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PARALELO ENTRE AS LITURGIAS MARONITA E ROMANA

Rito Maronita

e

A Liturgia Maronita, por origem,
pertence ao grupo das liturgias
antioquenas. É oriental, portanto.

e

e

•

O Rito Romano (ou latino) foi
sempre o mesmo, em todo o
Ocidente, com pequenas variações e privilégios.

Universalmente é conhecida como Liturgia de São Tiago ApóstoJo, primeiro Bispo de Jerusalém .

e

É

Os monges de São Maron
(t410), conservaram-na o mais
possível em sua forma primitiva.

•

As redações são de São Geláslo
e de São Gregório.

•

O Papa São Gregório fêz-lhe
tantas modificações que o seu
nome ligou-se a êle a ponto de
dizer-se Liturgia Gregoriana.

e

Usam-no aproximadamente quase a metade da Cristandade (a
outra metade usa o bizantino e
outros ritos orientais).

•

A llngua oficialmente empregada é o latim; após as reformas
conciliares facultativamente se
usa o vernáculo.

•

Apesar das modificações introduzidas, possui, ainda intacta, a
sua grandiosa simplicidade.

e

Nos ritos orientais há cismáticos, e, ao nomeá-los, deve-se
distinguir entre os católicos e
os separados; entre os maronitas não existem cismas.

e

Rito Romano

A Hngua é o sirfaco ou siro-aramaico, o mesmo idioma que, segundo a tradição, Nosso Senhor
· falou na última Ceia e instituiu
a sagrada Eucaristia .

uma liturgia que se atribui,
verbalmente, a S. Pedro, o primeiro Papa.

Em qualquer rito que se participe da santa
Missa, estando êste unido à Igreja Católica,
esta celebração é válida e possui diante de
Deus os mesmos méritos de Cristo, i. é.,
renovando o sacrificlo da cruz, produz os
mesmos efeitos e os mesmos frutos.
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l

Roteiro da Mlsaa Maronlta

Roteiro da Mlaaa Romana

Preparaçlo
(de pé)(*)

O - Prótesls
1 - Intróito
(sentados)
2 - Incenso de Purificação
3 - Disposição da Oblata
4 - Apresentação e lncensação
da hóstia Mistura da
égua ao vinho
(de pé)
5 - Sinal da cruz - Oração do
perdão

l

O1 -

Procissão de entrada
Intróito (antffona)

2 3 -

Sinal da Cruz
Saudação
lnvitatórlo sobre a liturgia do
dia Intenções da Ml88e

4 -

5 -

"Conflteor"

6 -

Absolvição

7 -

Kyrle (duas a duas)

Nota: começa aqui a Missa dos Catecllme-

noe

6 - Incenso de oferenda
(sentados)
7 - 1. 0 Offcio : Kyrie- Pater
8 - Oração do Intróito, Glória
·
(doxologia)
9 - O Glória
10 - Ladainha para Intercessão
de Nossa Senhora
11. - Comemorações - Intenção
da Missa

8 - .. . . . . . . . . . . ..
9 10 -

"Glória In excelsla"
Oração (coleta)

11- . . . . . . . . . .

Nota: começa aqui o Ofertório

12- . . . . . . .. .. .. . . . . ..

12 - 2.0 Oficio : Oraçl!o do Intróito
(de pé)
13 - Incenso de Penitência "Miserere"
(sentados)
14 - "Sedro" (hino litúrgico)
'15 - Incenso de louvor (Trlsa\glo)

13- ...... . ... . . . . . . . .

1415-

LITURGIA DA PALAVRA

16 -

17 -

1718 19 20 -

Epístola (sempre de
Paulo)
(de pé)
Anúncios e Bênçãos
Evangelho

São

18 -

19 20 -

1. 8 leitura A. Test. ou
Atos
Salmo de meditação
2. 8 Leitura: Eplstola (doe
Apóstolos)
Aclamação ao Evangelho
Evangelho

Nota: se houver lncençao, processa-se aqui

1"1

No P.!t;:, Romano, com as reformas lltllrglcas, apenas se ajoelha il Con!UiaraÇio, IMO"'.,..
do-se durante as leituras e ritos ofertorlals, na mala, tudo de pé.
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21 -

Homilia

Hino de transladaçêo

22 -

Preces da Comunidade

Incenso de Fé -

23- "Credo"

21 -Homilia
Mola: oomeçe IIQUI

22 23 -

8

Missa dos fiéis

"Credo"

LITURGIA EUCAAISTICA

Ofertório

24

(VIde nn. 4 e 11)

24 -

Procissi!.o ofertorial

25

(idem, idem)

25 -

Ritos otertorials Aclamações da assembléia - Mistura da égua ao vinho.

(sentadOs)

Nota: incens&çao, aqui, caso haja

26 -

lavabo

26- lavabo

Nota: começa aqui 8 Anáfora; são mele de
<100. porém apenes 8 aAo comumente
uaacles; e dêste roteIro é a "An6fonl
dl IgreJa R - " · assim chamade
por serem algumas orações Inspira·
das no "cAnon" latino.

27 28 -

Orações da Paz

27

"Orai, irmãos ... ··

ósculo da Paz

28

Secreta

29 -

Diélogo tos

Nota: Cada um dé a pez

(de pé)

29 -

Diálogo -

Pretéclo -

San-

tos

Prefácio -

San-

Nota: começa aqui uma das 4 Oraçé•es fúcerfstlcas

Consagração

(de joelhos)

elementos:

elementos:

a) Narrativa

a) 1. 8 Epfclesis

1:1) Alto Consecratório

b) Narrativa

c) "Amém" da assembléia

c) Rito Consecratório (elevações)

d) Anémnesls (comemoraçêo orante)

d) Aclamação da assembléia

e) Memória de Nossa Senhora

e) Memória ou comemoração

f) Eplclesis
mo)

f) 2. 8

(momento

solenfssi-

89

Epfclesl~>

Principais palavras da Consagração em siro-caldálco (aramáico) a llngua de Cristo(*).

(HÓNO DÉN ITAU FAGRO DILL)
Hoc est enim Corpus meum.

(HóNO DÉN ITAU COSSó DDI:M)
Hic est enim callx Sanguinis mei.

(de pé)

30 -

Dípticos (mementos) dainhas

Nota: dependentemente da Anáfora
haverá ou não a Ladainha

31 -

La-

30 -

Mementos

31 -

Pequena elevação
(doxologla final)

usada.

Elevação menor

Comunhiio
32 - Preparação: Pai Nosso
(de joelhos)
33
Adoração Bênção
34 - Elevação maior "Sancta
Sanctla"

[ '1

32

Preparação: Pai Nosso

33
34

Embolismo
Aclamação -

Rito da Paz

Na linha. sobre o texto em aramálco propriamente dito, temos os sinais Indicativos das
vogais, que são dispensáveis na escrita corrente; no texto, entre parênteses, ou seja,
terceira linha, temos em caracteres latinos a pronúncia. E na quarta linha lemos as
palavras em latim (transcrito d"'Os Maronitas Católicos Apostólicos, Romanoa do Oriente", do Pe . Elias Maria Gorayeb, M.L.M., pág. 25).
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3.'5

Fracção -

36
37
38
39
40

Consagração (Purificação)
"Senhor, eu não sou digno"
Comunhão do celebrante
Comunhão dos fiéis
Responso pelos defuntos

lnmixtion

35 -

Bênção com as Sagradas
Espécies
(sentados)
42 - Consumação
Abluções
Ação de graças

41

Fracção União do Corpo
ao Sangue
3 6 - "Cordeiro de Deus"
37- '"Senhor, eu não sou digno"
38
Comunhão do celebrante
39
Comunhão dos fiéis
40
Purificação dos vasos sagrados
41
Ação de Graças

42 -

Pós-comunhão

Rito de Despedida

I'

43

Avisos

44

Bênção final

45

Despedida -

-

Saudação

43 - Despedida dos fiéis
(de joelhos)
44 - Bênção final
(de pé)
45 - Despedida ao altar
(Extraído do "Manual Maronlta", do R. Pe.
Felipe Hage Soayby, Superior da Missão
Libanesa Maronlta)

(De acordo com o novo 0rdo Mlssae"
Const . Apost . "Missale Romanum"
respectiva Instrução Geral)

Beijo no altar
11

Coligiu:
Antonio Maia, c.m.
(do "Circulo de Estudos Missa Est"

Rio de Janeiro/RJ)

Supervisão:
Pe. Chárbel Merhy, MLM

• * *

e

Quando das sucessivas etapas do processo de canonização. o então Patriarca dos
Meronltas, S. Beatitude Mons. Arida, visitou Anaya, acompanhado do Sr. Ministro
da Informação e do Governador do Llbano do Norte, sendo seguido por grande mul tidão .

Sacrossanto momento da Missa de canotllzação de São Chárbel . na Blblica áe São
Ped ro, em Roma , concelebrada pel o Papa Paulo VI e o Patriarca M aronlta, Antonio
Pedro Khoraicho. de Antioquia. Sua Santidade, quando da homilia, apregentou ao mundo o exemplo de São Chárbei, de incessante busca e Intima união com o nosso Criador, mormente amando a solidão e na soli dão a prece e a contemplação.

Um monge aponta o epitáfio na lápide tumular de S. Chárbel existente na,
cripta da capela onde está seu corpo, até hoje Incorrupto e flexlvel (Inclu-sive com 36 graus de temperatura).

E.. o SANTO: CWrNI Meldhuf, • .......__

AP~NDICE:
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LíBANO
Mansour Challita

Os países costumam celebrar
suas glórias no Dia da Independência. Este ano, no Ubano, as
ruínas e as mortes, conjugadas
com graves ameaças e conspirações que escurecem o futuro, tiram a vontade de celebrar. Resta
a necessidade de ser sereno e realista, mesmo em meio às catástrofes .

Quando essa frase foi pronunciada, a Imagem que o Llbano
transmitia era a imagem da vida
com as cores radiantes da alegria,
do equilíbrio, do progresso, da liberdade, da cultura, da hospitalidade. Cada homem gostava de reencontrar nessa imagem seus ' próprios sonhos realizados .

Hoje, a imagem se assemelha ~
um espelho quebrado em mil pedaços. Mas creio que, mesmo assim, ninguém a renegará, pois já
vivemos o bastante para aprender
que a dor e a provação também
fazem parte da herança humana.
É pela coragem que opomos às inclemências que devemos ser julgados .

Todos os dias, o noticiário dos
jomais relata que o Líbano está
-destruido e, de vez em quando, um
e-:morlalista,
impressionado
com
esse noticiário, dá o adeus ao Libano. Mas quem conhece a história milenar daquele país confia que
o povo libanês saberá superar mais
esta tragédia, mais esta agressão
dos homens e do destino. Confúcio
escreveu : "Estudai o passado se
quiserdes adivinhar o futuro."

Graças ao heroismo com que
vem lutando contra agressões sucessivas desde 1975, sem perder
seu senso do humano, o libanês
soube conciliar a imagem de ontem e a imagem de hoje de forma
a continuar a transmitir a todo homem sensível a impressão de que
o Líbano lhe per!ence de alguma
forma .

Em épocas mais felizes, o filósofo René Habachi, falando do Ubano, disse: "Cada homem, ao tocar
esta terra, descobre que tinha um
Ubano desenhado no fundo de seu
coração - e reconhece a imagem
que se esboçava todo o tempo
ttentro de si."

75

Pertence-lhe como a história da
Humanidad e, com seu cortejo de
sofrimentos, realizações , derrotas
e vitórias pertencente a cada um .
Como o espetáculo do homem lutando tenazmente contra o destino, pertence a cada um. Como a
experiência dos séculos, transformada em sabedoria e visão, não
importa a que preço, pertence a
cada um .

entre o Oriente e o Ocidente, entre o c ristia nismo e o islamismo ,
entre o res peito às tradições e o
culto do p rog resso, entre o espírito dos banquei ros de Beirut e
o esp fr ito de Gibran.

Todos os países têm patrimônios
admiráveis. Mas nenhum deles talvez tenha sofrido tanto quanto o
Líbano na aquisição de seu patrimônio . E é talvez por isso que esse patrimônio é tão precioso e lnsubstituível. E é talvez por isso
que ele pertence a todos os homens e que todos devem concorrer para preservá-lo.

Mas o Líbano será mais ainda
o Llbano quando, passada a tempestade, seu rosto não refleti rã
nem ódio nem xenofobia e continuará a reagozljar-se com o visitante, o hóspede, o amigo, venham
de terras próximas ou distantes.

O Lfbano passa, este ano, o Dia
da Independência, iniciando sua
convalescência de três guerras terríveis que parecem prolongar-se
sem fim em alguns de seus aspastos mais nefastos.

Muitos perguntam: "Em que podemos ajudar o Lfbano na sua dura provação?"

Por enquanto, mostrando ao mundo o que o mundo perderia se perdesse aquele pequeno pais. Há
monumentos insubstitulveis nesta
Te'rra. A cultura francesa é um deles. A Sulça é um deles. O Vaticano é um deles. Meca é um deles. Rio de Janeiro é um deles.

Mas o fim virá, e o Lfbano deixará de ser um campo de batalha para voltar a ser o que sempre foi : uma pátria espiritual para
todos os homens. Um berço e um
lar. Uma mesa sempre posta para
o hóspede inesperado. Um refúgio
que nunca dirá não a quem lhe
pedir asilo. Um porto de onde se
parte e para onde se volta. Lembrança inesquecida. Eterna terra
do acolhimento. Ponto de encontro e de intercâmbio entre as civilizações. Vanguarda e tradição .
Respeito ao homem por ser homem .

O Lfbano é um deles. É um monumento à capacidade dos povos
e das religiões de conviver em harmonia apesar de suas divergências
e de retomar a marcha cada vez
que a fraqueza ou a maldade humanas a interrompem . E um monumento aos prodígios que a inteligência, obrando na liberdade, pode realizar, superando qualquer Insuficiência material. É um monumento à fecundidade do encontro

Para salvar da destruição esse
ponto humano, todos os sacrifícios
terão sido pouco.

-o Oo(transcrito d"'O Globo". de 22·11 -1978, pág . 2; de Mansour Challita. jornalista (entre vanas
atividades, é dos quadros da Ordem dos Velhos Jornalistas), escolhemos, ao t érmino da nossa
modesta obra, esta belíssima pági na sobre o Lfbano eterno).
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Epilogo
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Nota: obra redigida em 1977; editoração. em 1979.
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'::::orr.posto e impresso na
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Nota: diagramação do Autor
Prlnted In Bra>il

DltAMA DAl fiOIAI Santo Netel .

Orematluçlo doll Mlet6rloe Gozo101 do Ros6rlo, vlellndo o

PADROEIRA DO IJIAIIL - Enconeçlo de hletórle de No••• Senhore Aperocldl e proleçlo doi milagre• e poregrlneçlo.
A MISSA, NOSSO SACIUFICIO - Perellturgle (CitoquOIO lltúrglco-oriiCionel) 1obre o
Sento Secrlflclo em quldro._lvoa e um11 ~611 populer.

Clvlemo • outro• EnMioa
O VOTO DE D. PEDRO I - Ouedroa-vlvoa nu comemorações do Seaqulconten,rlo
com a encenaclo do fato histórico de peasegem do lmporedor Pedro I em Ap1recld1
do Norte (5 . Paulo) . antea de lndependlncle .

DIOGO DE VASCONCELOS -

Hl1tórl1 de uma cidade histórica .

CONCEIÇAO DO MATO DENTRO do Brasil.

Hlstórle de um oos mels concorrido• " Jublleue"

A MULHER. DO PRINCIPIO AO FIM DO MUNDO lume no "Ano Internacional de Mulher" .
CAPUCHINHOS NO RIO DE JANEIRO " Guerdlóes " de Cidade .
CLUBE AVICOLA FREI GASPAR -

LAGRIMAI CARICIAS -

Cronologll hletórlce do " Meu1ol6u " e doi .

Cronoloale hlltóriCI .

Veraoe da edoleaclncl•
Versos de mocldlde.

CANTICOI DO CLAUSTRO I

MINIATURAS -

Vereo1 rellglo101 .

Trov11 .

A Sair
O SANTO SUDARIO -

Pe1qul11.
En~e

ARQUEOLOGIA DA CRUZ E DA PAIXAO \

Peuos de um enaelo, d1do I

A CRIANÇA NA IIILIA -

o hlatórlco.

contrlbulçlo eo "Ano lnterMcl-1 .. Crt.... ".

No Prelo
URUCANIA, Terte elo . .. A-lo -

blogrefle/hlllórlco

CENTtNARIO DA MATRIZ DA TIJUCA -

hletórlco

Agu-*ndo
DICIONAIIIO DO 1110 (n .• 1 de Uri•Rio)

Edltor~çiO

verbete1 eobre a Cldede de S. Seblltllo do Rio 1M J-lro

1110. MUY LEAL & HIEIIOICA CIDADE - a hlltórla do Rio etrm• de 1u11 condlç6ea
polltlco/ edmlnlatretlvaa, seus tltuloa , apol1tlvos. " slogena ", etc . (n.• 2 de 16tt•Rio)
DICIONARIO DO LIVRO TIJUCA. 1Ubeldl01 .... e -

colegldo ao ensejo do "Ano lnterMCiorwl •
llletiWII -

EIOUINA DAl RECOJIDAÇOEI Elt.Aclo/Lirgo de Segunde-Felrel.

po1qul11 (n.• 1 de

Col-.lo

Uwo" (1974)

njuM)

poequlae de um trecho do belrro tiJuceno (Urgo do

M~U CURA DIITAtnt- Íl'-retura de -.111.
O TJIAIIALHO I O IALAIIIO NA II&IA -

~

nee

s.g,.du Eac:riiUrU .

