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As sessenta "Leituras Catequéticas" foram elaboradas,
em equipe, pelos Padres Jesuítas, que, vindos de tôdas as
regiões do Brasil e de vários países da Europa, concluem
em Três Poços os seus estudos com um curso ascéticopastoral. Daí a variedade de vocabulário e estilo que aparece através do esquema comum a tôdas as lições. Conforme
a intenção do autor do plano de catequização da zona rural
e ideador dêste opúsculo, o Exmo. Sr. D. Agnelo Rossi, dd.
Bispo Diocesano de Barra do Piraí e do Secretariado Nacional
de Defesa da Fé que gentilmente pôs a sua biblioteca catequética à nossa disposição, o presente trabalho não tem
caráter definitivo e com muito gôsto aceitaremos sugestões
para uma eventual segunda edição. Destinando-se o texto
mai5 ao povo que aos catequistas, citamos as fontes apenas
quando se trata de passagens da SHgrada Escritura.

,

Residência dos Padres J esuítal!!
Três Poços, Pinheiral
Estado do Rio
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O Secretariado Nacional de Defesa da Fé agradece a
valiosa colaboração dos bondosos e apostólicos padres jesuítas
de Três Poços.
Não é fácil conciliar o rigor teológico com a linguagem acessível ao nosso povo. Por isso, naturalmente, esta primeira tentativa de leituras para Catequese Popular conta
com falhas que poderão ser sanadas, no futuro, após a experiência realizada em todo o território nacional.
Além da leitura do texto é indicada uma leitura bíblica, extraída da História Sagrada, de Frei Bruno Heuser
(Editôra Voz,e s), que tem caráter facultativo. O mesmo se
diga do Questionário.
Mas tanto a leitura bíblica como o questionário muito
podem contribuir para entender melhor a leitura catequética.
Serão aceitas, com agrado, as observações e sugestões
que possam tornar mais claras e proveitosas estas leituras
catequéticas e especialmente uma exemplificação de fatos
brasileiros que falem mais diretamente aos nossos sentimentos de católicos e de brasileiros.
Barra do Piraí, 13 de maio de 1957
Pelo

t

Secretariado Nacional de
AGNELO,

Defesa da Fé

Bispo de Barra do Piraí
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NECESSIDADE DO CONHECIMENTO DA RELIGIÃO
1~

Leitura

Uma pessoa sem religião é como um filho ingrato que
despreza o pai. O bom filho . deve respeitar e obedecer aos
pais. O ateu, o homem que diz que não precisa de Deus, ·é
um ingrato, }>ois a vida, a saúde, a vista, a fala, tudo lhe
é concedido por Deus.
O homem religioso, ao contrário, reconhece os benefícios
de Deus e quer fazer a Sua Santíssima Vontade.
Se Deus manifestar sua vontade, se Deus revelar aos
homens qual o caminho que devem seguir para Lhe agradar,
ou em outras palavras, se Deus ensinar qual a religião que
o homem deve abraçar, a pessoa religiosa fica satisfeita de
conhecer a vontade de Deus e, como bom filho, só tem um
caminho a seguir, que é obedecer a Deus, nosso bom Pai.
Neste mundo, nós somos viajantes: não viveremos eternamente nesta terra. Devemos caminhar para a outra vida,
que será ou com as bênçãos ou com as maldições de Deus.
Quem quiser por tôda a eternidade ter as bênçãos de
Deus precisa, neste mundo, seguir o caminho que Deus indicou. t:ste caminho é a religião verdadeira.
,
Não adianta seguir qualquer caminho, como se tôdas
as religiões fôssem boas, como ensina erradamente a Legião da Boa Vontade. E' preciso seguir o caminho qu_e Jesus
Cristo, Filho de Deus feito homem, nos ensinou. Assim como
quem vai para uma cidade precisa tomar a estrada que leva
para aquela cidade, assim também quem desejar chegar até
Jesus Cristo deve andar no caminho certo que o próprio
Cristo nos indicou.
Nós veremos depois que o único caminho indicado por
Nosso Senhor Jesus Cristo é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tôdas as outras igrejas ou religiões, mesmo
que digam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, como
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acontece -com os protestantes e até com os espíritas, são
religiões inventadas pelos homens, pois surgiram mesmo
muito tempo depois que Jesus Cristo estêve nesta terra.
E Jesus Cristo disse: quem não acreditar em Mim e
no que Eu ensinei não será salvo, isto é, não terá a felicidade eterna.
Acreditar em Jesus Cristo é aceitar a doutrina que Êle
nos ensinou, através dos seus Apóstolos e de sua Igreja.
Os Apóstolos reuniram as verdades fundamentais de
Jesus Cristo no "Credo" que também se chama "Símbolo
dos Apóstolos". Diz-se símbolo porque é um sinal distintivo
do cristão como a bandeira é símbolo da Pátria.
Os Apóstolos, antes de se espalharem pelo mundo para
ensinarem a doutrina de Cristo a todos os povos, conforme
a ordem de Nosso Senhor, compuseram o "Credo" para que
todos os cristãos aprendessem logo, de memória, as doutrinas fundamentais da santa fé.
Os primeiros cristãos rezavam o "Creio em Deus Pai"
como nós, os católicos, rezamos. Também assim fizeram os
mártires do Cristianismo e os grandes santos Padres e Confessores.
Naquele tempo não havia protestantismo nem espiritismo. Mas já havia a Igreja Católica, Apostólica, Romana,
porque foi em Roma que o Príncipe dos Apóstolos, São Pedro, estabeleceu a sua sede de primeiro Papa.
Na Catequese Popular iremos aprender estas verdades
da nossa fé. Em cada reunião àe Catequese nós iremos ouvir alguma coisa do "Credo" de nossa santa Religião, ouvindo a mesma doutrina que quatrocentos milhões de católicos de todo o mundo admitem.
E assim nós cumpriremos com nossa missão nesta terra. Porque o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus, neste mundo, para depois possuir a Deus para
sempre no céu.
Na Catequese conheceremos melhor a Deus. As crianças
precisam do Catecismo, mas os adultos também não podem dispensar a Catequese.
Os santos ficaram, santos, porque procuraram conhecer,
cada vez melhor, as verdades da Religião Católica. ,
Grandes homens sempre honraram o Catecismo. Quando D. Pedro II, Imperador do Brasil, estava para morrer,
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perguntou ao médico se tinha filhos. "Pois não, Majestade,
disse o médico, tenho seis". "Pois bem, doutor, quero darlhe um conselho, que é de um moribundo, com experiência
de muitos anos : Faça educar seus filhos religiosamente. Eu,
para minha infelicidade, passei a mocidade sem influência
benéfica da Religião e isto me f êz muita falta em tôda a ·
minha vida".
O Imperador D. Pedro II reconhecia, no leito da morte, que 9 melhor livro para se ensinar a viver é o Catecismo, a explicação da Santa Religião. O grande escritor
Vítor Hugo fêz esta confissão: "$eria necessário levar à cadeia os pais que mandam seus filhos a escolas onde não
se ensina Catecismo".
Vamos fazer um propósito, para não nos arrependermos mais tarde e por tôda a eternidade, que é de voltarmos
aqui sempre que houver reunião do nosso núcleo de Catequese Popular a fim de ouvir a palavra de Deus. Entenderam bem? Esta será a resolução desta P lição.

Exemplo. - Há alguns anos foi construído um grande
navio, a que deram o nome de Titanic. No casco dêste navio
foi escrita a orgulhosa frase: "Com êle nem Deus pode".
Na primeira viagem que o navio fêz, chocou-se com um
enorme bloco de gêlo que flutuava, abrindo uma grande brecha na proa. Em poucos minutos aquêle colosso ia ao fundo,
morrendo afogadas centenas de pessoas. Deus mostrou que
poAd e ) com eAI es.
A nossa vida se pode comparar a uma viagem de navio. Êste barco chegará a seu destino se seguirmos a rota, o
caminho que Deus nos traçou, a fé que Êle· ensinou. Se não
tivermos a verdadeira fé para nos servir de guia, se não
praticarmos a verdadeira religião, não atingiremos o pôrto
do céu e pereceremos nas trevas eternas.
Leitura. - O Catequista também poderá ler na "História Sagrada" (Frei Bruno Heuser, Editôra Vozes, de Petrópolis), o trecho "A
Igreja e as Perseguições", página 297 a 299, n• 20.
Questionário a lição).

(que pode ser feito para verificar se entenderam

1. Para que existimos na terra?
R. Para conhecer, amar e servir a Deus, e depois possuir a
Deus para sempre no céu.
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2. Existem várias religiões verdadeiras?
R. Não. Só uma é a verdadeira religião. Porque a verdadeira é
uma só e não se confunde com a mentira e o êrro.
3.
R.
Senhor
tólica,

Qual a verdadeira religião?
A religião católica, a ensinada pela única Igreja que Nosso
Jesus Cristo, nosso Divino Salvador, fundou: a Igreja CaApostólica, Romana.

4. O que é o Credo?
R. O Credo é a oração que contém as prmc1pais verdades que
devemos crer, e sem as quais não podemos alcançar o céu.

Oração (pelo Catequista Popular). - Senhor, creio firmemente que vós me criastes a fim de vos amar e servir
nesta vida, alcançando assim o Céu que prometestes a todos
que procedem como vossos verdadeiros filhos. Dai-me, ó meu
Deus, uma fé muito profunda e grande desejo de aprender
bem as lições que me ensinais pela vossa Igreja. Ensinai-me
a praticar a vossa religião com tôda sinceridade, sem respeito humano, acreditando firmemente na vossa palavra e
vivendo de tal forma que em nada vos desagrade. Como
penhor desta minha vontade de viver sempre de acôrdo com
os vossos ensinamentos, quero agora repetir o "Credo" que
no momento do meu batismo jurei para sempre viver: Creio
em Deus Pai... (e todos rezam o "Credo" em voz alta).
Resolução (pelo Catequista Popular). - Lembremo-nos
de nossa resolução : voltar tôdas as vêzes que há reunião
do Núcleo de Catequese Popular para aprender melhor a
nossa Santa Religião.
Nota: O Catequista, ao terminar a reunião, dirá: Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo e o povo responderá: Para sempre seja
louvado.
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Jesus Cristo tinha subido o monte Tabor com os discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Enquanto estava
em oração, a sua roupa ficou branca como a neve, a sua
face começou a brilhar como o sol e ~ em tôda a sua figura
se manifestou o resplendor da divindade. Então uma nuvem luminosa envolveu a Cristo Transfigurado e, do meio
da nuvem, um~ voz sonora e penetrante exclamou: "Êste
é o meu Filho amado, no qual tenho as minhas complacências. Ouvi-O!" Era a voz do Pai celeste que nos dava
o seu Filho como Mestre: "Ouvi-O!" Ouvir a Cristo é receber a revelação que Deus f êz aos homens, por seu Filho
divino. Ouvir a Cristo é ter fé em Cristo. E a fé é o comêço da nossa salvaçao. Quem tem a verdadeira fé vive
na luz. Quem não tem fé está mergulhado na escuridão. A
fé deve ocupar um grande lugar na nossa vida.
A Igreja nos ensina muitas verdades, e nós aceitamos
estas verdades pela fé. As principais verdades da nossa fé
são os 12 "artigos da fé" no "Credo". Êstes 12 artigos
da fé ...serão estudados nas lições seguintes. Na lição de hoje
vamos aprender o que é a fé.
O que é a- fé? - Antes de mais nada podemos dizer que
a fé é uma das maneiras de conhecer a verdade. Nós podemos conhecer uma verdade de duas maneiras : por nós mesmos ou por outrem, isto é, ou porque nós mesmos vemos
a verdade ou porque outro que vê a verdade nos afirma
aquela verdade. Por outras palavras, tudo o que nós sabemos,
sabemo-lo ou porque entendemos por nós mesmos, ou porque
- acreditamos. Entendemos uma coisa quando a percebemos
ou pelos nossos sentidos ou pela nossa inteligência. Se vejo
Pedro dando uma esmola a um mendigo, eu conheço esta verdade pela observação feita com os meus sentidos. Não tenho
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dúvida que Pedro deu a esmola porque eu vi com os meus
próprios olhos.
Posso também conhecer por causa da minha inteligência. Vamos dar um exemplo : se chegando em casa encontro a porta arrombada, vejo que faltam muitas coisas, minha inteligência me diz logo que veio um ladrão e, apesar
de eu não ter visto o ladrão, compreendo que fui vítima
dum roubo.
Mas posso conhecer a verdade também quando acredito
numa pessoa que merece crédito. O missionário europeu diz
aos africanos que na sua terra natal faz tanto frio que . a,s
águas do rio ficam endurecidas e que é possível caminhar
por cima dessas águas geladas. O africano que nunca tivesse visto gêlo e só tem conhecimento da água líquida talvez não entenda como a água possa ficar assim ·endurecida,
mas acredita na palavra do missionário, porque êle sabe o
que fala e não tem interêsse de enganar. O africano, neste
caso, faz um ato de fé na palavra do missionário. A Fé
é portanto um ato da nossa inteligência, pelo qual nós aceitamos alguma coisa como verdadeira, não porque vimos ou
compreendemos, mas porque uma pessoa de confiança nos
garantiu. Mas é claro que só prestamos fé ao testemunho
de alguém quando temos certeza de que êle conhece a verdade e não está mentindo. Não acreditaríamos num ignorante dos fatos ou num mentiroso.
A maior parte das verdades que sabemos nos vêem pela
fé na palavra dos outros. E' pela fé na palavra dos outros
que sabemos que somos filhos dos nossos pais, é pela fé que
sabemos que 'fomos um dia batizados, é pela fé que sabemos
existir Roma, Paris, Nova Iorque, e mil outras verdades
importantes.
A fé de que acabamos de falar é a fé na palavra dos homens, é a fé humana. Mas também existe a fé na palavra
de Deus, sob o influxo da graça divina. E' a fé divina,
sobrenatural. Assim como nós acreditamos na palavra de
um homeÍn de confiança, com muito maior razão devemos
acreditar na palavra de Deus. Deus sabe tudo e não pode
mentir. Logo, ninguém como Deus merece a nossa fé1 e a
fé em Deus é a maneira mais certa de conhecer a verdade. A minha vista pode enganar-se, a minha inteligência
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pode enganar-se, mas Deus não me pode enganar. O que
Êle disser é mais certo que qualquer outra verdade.
Se Deus nos aparecesse e dissesse alguma verdade sôbre a religião, nós prestaríamos a esta palavra divina uma
fé inabalável, teríamos uma certeza maior do que qualquer
outra certeza. Ainda mesmo que Êle nos revelasse verdades
misteriosas, que a nossa inteligência não pudesse compreender, ainda assim nós não duvidaríamos um instante, convencidos de que Deus sabe muito mais do que aquilo que a nossa
inteligência pode compreender. Pois bem, Deus não apareceu a cada um de nós, mas apareceu a homens santos e
escolhidos, mandou mesmo à terra o seu Filho divino feito
homem, para nos ensinar muitas verdades e para nos dar
leis santas, a fim de podermos salvar a nossa alma. E para
que as suas palavras não ficassem esquecidas, Jesus Cristo fundou para todos os homens uma sociedade - a Igreja,
e olha continuamente para essa Igreja, a fim de que ela
não perca estas palavras, mas ensine sempre a verdadeira
palavra de Deus. Deus poderia ter . aparecido a cada homem
e ensinado a cada um a verdadeira religiã.o. Neste caso a
Igreja não seria necessária, ao menos como o é hoje, mas
também a nossa fé não teria tanto merecimento, porque seria quase impossível duvidar da palavra de Deus, ouvida
diretamente dêle. Mas Êle preferiu comunicar-se somente
com alguns homens, mandando a êstes que ensinassem a
verdade aos outros. Dêste modo, para têrmos fé na palavra
de Deus é preciso maior boa vontade e há mais merecimento. E é por falta desta boa vontade que muitos abandonam
a verdadeira religião ou deixam de entrar nela.
Como o homem tem uma inteligência muito fraca e uma
vontade inclinada para o mal, Deus não somente nos ensinou a verdade, como também ajuda o homem com auxílios
especiais, para que o homem creia e comece a viver a vida dos filhos de Deus. Êstes auxílios são chamados "Graças atuais". Estas graças atuais têm ainda o poder de ajudar a adquirir, conservar e aumentar na nossa alma a "graça santificante", a qual nos dá a vida sobrenatural, isto é,
nos torna filhos adotivos de Deus e merecedores do céu.
Por isso a fé divina tem duas grandes diferenças da fé humana : é a aceitação da palavra do próprio Deus e é mn
dom sobrenatural de Deus ao homem.
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Aprendamos a estimar a nossa fé como o mais precioso
tesouro com que Deus enriqueceu a nossa inteligência, pois
pela fé uma pessoa sem estudos pode saber mais coisas
sôbre Deus do que uma que muito tivesse estudado. Se queremos causar uma grande alegria a Deus, nosso Pai e nosso
Criador, repitamos muitas vêzes o· "Credo", fazendo um ato
de fé em cada artigo, e dizendo a Deus que nós aceitamos
aquelas verdades porque nos foram ensinadas por ~le.
Exemplo. - Napoleão, o grande imperador, estava para
morrer e dava as suas últimas recomendações sôbre o modo
de ser sepultado religiosamente. O médico que estava presente esboçou um sorriso de zombaria. Napoleão, cheio de
indignação, disse ao médico: "Então o senhor não tem fé
em Deus? Eu não sou nenhum filósofo, nem médico, mas
conservo a minha fé, a qual recebi dos meus pais". E só
sossegou quando o médico lhe garantiu que também êle tinha fé em Deus e que não tivera intenção de zombar . da
sua fé.
Foi a fé católica que inspirou os maiores gemos do
mundo nas diversas artes, como a _música, a pintura, a escultura, a arquitetura. Verdi, o grande maestro italiano, dizia: "Eu não compreendo como possa haver artistas e poetas sem religião".
Leitura. - História Sagrada e a Samaritana.

Heuser -

p. 172 e 173: Jesus

Questionário:

t. De quantas maneiras podernos conhecer a verdade?
R. De duas maneiras: vendo ou compreendendo por nós mesmos
e acreditando na palavra de uma pessoa que sabe a verdade e não
mente.
2. O que é a fé?
R. E' um ato da nossa inteligência pelo qual nós aceitamos alguma coisa como verdadeira, não porque vimos ou compreendemos
por nós mesmos, mas porque uma pessoa de confiança nos garantiu.
3. Qual a diferença entre a fé lmrnana e a fé divina?
R. Pela fé humana acreditamos na palavra dos homens, pela fé
divina acreditamos na palavra de Deus, que não pode enganar-se nem
nos quer enganar; além disto, a fé divina é um dom sobrenatural
de Deus aos homens.
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4. Por que agradamos a Deus com a nossa fé?
R. Porque com ela honramos a sabedoria e a veracidade de
Deus, professando que Êle sabe tudo e não nos quer enganâr, e porque
a fé é um ato sobrenatural, isto é, próprio dos filhos de Deus.

Oração. - Dai-me, ó Divino Espírito Santo,· uma fé
inabalável, com a qual eu creia sem hesitação tudo o que
Vós nos revelastes pelos patriarcas, pelos profetas, pelos
apóstolos e pelo próprio Filho de Deus. Fazei que eu viva
de acôrdo com a minha fé, procedendo em tudo como verdadeiro católico, a fim de poder salvar a minha alma e
ajudar os outros a salvar as suas, e merecer ver-Vos face
a face por tôda a eternidade. Amém.
Rezemos todos o "Creio em Deus Pai . .. "
Resolução : Não perder nenhuma oportunidade de esclarecer a minha fé, ouvindo pregação do sacerdote na igreja
ou no rádio, lendo algum livro católico, continuando a assistir às aulas da Catequese Popular. Mas também porque
não permitiria que alguém falasse mal de meus pais também não ouvirei nem lerei a palavra dos que falam mal
da Igreja Católica.

http://www.obrascatolicas.com/

A ESCRITURA E A TRADIÇÃO COMO FONTES DA FÉ
3'.'

Leitura

Numa bela manhã, os apóstolos estavam agrupados no
alto de um monte da Galiléia. Nos seus rostos se estampava
a alegria e a esperança, como se estivessem aguardando um
acontecimento de beleza e glória. De repente surgiu no meio
dêles Jesus Cristo, resplandecente de beleza e glória. Todos
esperavam com ansiedade as suas palavras, pois daí a pouco
deveria partir para o Céu, tendo passado 40 dias sôbre a
terra, depois de ressuscitado. "Todo o poder me foi dado
no céu e na terra, disse Cristo. Ide, ensinai a todos os povos,
e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, e ensinando-lhes a observar tudo o que eu vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos" (Mt 28, 18-20). Era a ordem para a
pregação da religião cristã. Daí em diante sempre houve
apóstolos que ensinaram a doutrina de Cristo e sempre houve
fiéis que acreditaram e praticaram esta doutrina.
A ordem dada por Cristo aos apóstolos foi executada.
Jesus Cristo passara três anos a pregar uma nova religião,
a ensinar novas doutrinas, a dar novas leis, a formar novos
ritos. Ao partir para o céu, entregava como depósito aos
apóstolos tudo aquilo que Êle ensinara aos homens e que os
homens deviam aceitar pela fé, e prometia estar com os apóstolos até o fim do mundo, a fim . de que êste depósito da fé
não fôsse alterado ·pela ignorância ou pela maldade dos
homens.
E o que continha êste depósito da fé? Abramos o Evangelho de São Marcos no capítulo 16, e encontraremos esta
frase de Cristo dirigida aos apóstolos, antes de partir para
o céu: "Ide a todo o mundo e pregai o Evangelho a tôda
a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não
crer. será condenado". "Evangelho" quer dizer a boa nova,
e significa todos os ensinamentos, preceitos e instituições de
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Cristo. Ora, Cristo não veio negar as verdades já ensinadas por
Deus mediante os patriarcas e profetas do Antigo Testamento,
nías completá-las e ao mesmo tempo aperfeiçoar os mandamentos e as cerimônias religiosas. Portanto o "evangelho" compreende tudo o que havia de verdadeiro e bom da lei antiga
e mais o que Cristo viera ensinar. Por conseguinte o ~'depósi
to da fé" contém tôdas as verdades reveladas por Deus. à
humanidade quer antes de Cristo, quer no tempo de Cristo,
quer depois de Cristo, até a morte do último apóstolo, pois
desde então Deus não tem mais falado a todos os homens,
mas somente a alguns, para uso particular dêles. Desde
Adão até a morte do último apóstolo, Deus não cessou de
ensinar aos homens novas verdades, que deviam ser aceitas pela fé, e estas verdades foram sendo guardadas reverentemente pela verdadeira religião, como um depósito sagrado, formando assim o "depósito da fé". Hoje a Igreja
Católica é a guarda vigilante dêste depósito, e, acreditando
nas verdades que ela ensina como verdades de fé, não fazemos outra coisa que acreditar na palavra do próprio Deus.
Deus falou à humanidade, e a Igreja guarda religiosamente
estas palavras divinas.
Mas onde é que podemos encontrar estas palavras de
Deus? Quais são as fontes onde devemos ir procurar esta
água pura e vivificadora da revelação de Deus aos homens?
- Esta pergunta sôbre as "fontes de revelação" tem a máxima importância para nós. Uma resposta errada pode levar
a.o protestantismo. Aqui está mesmo a maior diferença que
há entre católicos e protestantes.
Antes de responder voltemos aos começos da Igreja.
Quando Cristo veio ao mundo, a religião judaica era possuidora de certos livros sagrados que continham a palavra
de Deus. O próprio Deus tinha inspirado certos homens a
escreverem aquêles livros e de tal maneira influiu nêles que
podemos dizer com tôda a verdade. que êstes livros foram
e critos pelo próprio Deus. Se eu dito uma carta e envio esta
carta a um amigo, o meu amigo receberá aquela carta como
minha, e não como da pessoa que a escreveu. Aquêles livros sagrados dos )udeus eram uma carta de Deus aos homens, mas escrita por homens inspiraàos e movidos por
Deus. Quando Jesus Cristo começou o seu ensino, Deus estava falando mais uma vez aos homens, mas desta vez de
Leituras -

2

http://www.obrascatolicas.com/

18

Leitxras de Doutrina Cristã

viva voz e não por escrito. Ao partir do mundo para ~
céu, Cristo deixou aos apóstolos a ordem de ensinar a todos
os povos tudo aquilo que Êle viera dizer aos homens, e prometeu-lhe que o Espírito Santo havia de ensinar-lhes tudo
e fazer-lhes compreender no devido tempo tudo o que 1.:le
lhes tinha dito (Jo 14, 16). Cristo, portanto, deixou as suas
doutrinas, não escritas num livro, mas na memória dos
apóstolos. O Espírito Santo ainda haveria de ensinar outras
verdades até a morte do último apóstolo.
Recebida a ordem de Cristo, os apóstolos se espalharam
pelo mundo, para pregar o Evangelho. O Espírito Santo
estava com êles, para não permitir que êles errassem. Passaram-se muitos anos sem que os apóstolos tivessem necessidade de escrever qualquer coisa. Jesus Cristo não mandou
os apóstolos escreverem livros, mas ordenou que pregassem. E
o próprio Cristo só pregou e não escreveu nenhum livro. Mas
a Divina Providência achou conveniente deixar-nos por escrito muitas das verdades ensinadas por Cristo, deixando contudo outras, para serem transmitidas só por palavra, como
· atesta São João no final do seu Evangelho. E' assim que o
Espírito 'Santo inspirou a alguns apóstolos ou companheiros
dos apóstolos para que êles escrevessem, em nome de Deus,
uma parte das verdades reveladas por Cristo. A coleção
dêsses escritos tem o nome de "Novo Testamento", enquanto a coleção dos livros sagrados escritos antes de Cristo recebeu o nome de "Antigo Testamento". Todos êstes livros
juntos, isto é, o Novo Testamento e o Antigo Testamento,
formam a Bíblia ou Sagrada Escritura. A Bíblia portanto
é a coleção de tôdas as verdades reveladas que Deus nos
quis deixar por escrito. E', como dissemos, um livro escrito
por Deus para os homens, utilizando-se da pena de homens
inspirados e movidos especialmente por Êle. As outras verdades que não foram escritas deveriam ser transmitidas de
bôca em bôca e por isso foram designadas com o nome de
Tradição oral. Apenas dizemos que elas não estão nos livros inspirados por Deus, isto é, na Bíblia. Já desde os primeiros anos da Igreja aparecem por escrito estas verdades
que a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, sempre vem ensinando. Mas só a Igreja pode decidir qual é a verdade ensinada por Cristo e que não está na Bíblia.
Agora já podemos responder a pergunta feita anterior-
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•ente. Perguntamo-nos onde é que podemos encontrar as verdades que Deus ensinou aos homens. Tudo que Deus revelou
aos homens, isto é, todo o depósito da fé, está ou na Bíblia
ou na Tradição oral. Gravemos portanto profundamente na
memória que nem tudo que Deus revelou aos homens está na
Bíblia. Uma parte está na Bíblia e outra parte está na Tradição. Bíblia e Tradição são as duas fontes da revelação
divina.
Os protestantes negam esta verdade e dizem que tudo
o que Deus revelou aos homens está na Bíblia e só na
Bíblia. Mas. como podem êles ter certeza que a Bíblia é a
palavra de Deus? Em nenhuma parte da Bíblia se lê que
a Bíblia é a palavra de Deus. Nós católicos dizemos que sabemos disto. pela Tradição oral. Deus escreveu a Bíblia e
além disto revelou que a Bíblia era um livro feito por tle.
Procuremos conhecer a palavra de Deus. Leiamos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Procuremos para
isto uma Bíblia com a aprovação da Igreja, pois é gravemente proibido aos católicos ler ou possuir bíblias protestantes. Procuremos também estudar a nossa religião, transmitida pela Igreja, a qual é a única depositária de tôdas as
verdades divinas contidas quer na Bíblia, quer na Tradição.

Exemplo. - Contam os Atos dos Apóstolos (um dos
livros do Novo Testamento) , no capítulo 8, que um ministro
da rainha da Etiópia voltava de Jerusalém no seu carro,
lendo a Bíblia. O diácono Filipe, que operava multas conversões naquela região, aproximou-se dêle, movido pelo Espírito Santo e disse-lhe: "Imaginas que compreendes o que
lês?" Ao que o ministro respondeu: "Como posso compreender, se 'ninguém ~e explica?" E convidou Filipe para explicar aquela passagem do profeta Isaías que estava lendo.
Pouco depois creu em Cristo e se batizou. Um simples fiel
não pode dispensar o ensino da Igreja para compreender a
Bíblia. A Bíblia deve ser explicada pela Tradição, e só a
Igreja, assistida pelo Espírito Santo, possui tôdas as verdades da Tradição.
Procedem de maneira errônea os protestantes que procuram interpretar de acôrdo com sua cabeça a Bíblia : acreditam mais na sua inteligência do que na palavra de Deus.
Leitura. - História Sagrada Sinagoga de Nazaré.

Heuser -

p. 174: Jesus na
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Questionário :
1. Qual a instituição encarregada por Deus de conservar ~ ensittar tôdas as verdades reveladas pelo mesmo Dm,s aos Jwme'lta'f
R. A Igreja Católica.
2. As verdades reveladas (ou depósito de fé) foram tôdas escriúut
R. Não.
3. Como se chama o livro escrito por Deus que contém uma
parte das verdades reveladas?
R. Bíblia on Sagrada Escritura.
4. Onde se encontram as outras verdades reveladas que não esti•
1
na Bíbliat
R. Na Tradição oral, de que a Igreja é a única depositária.

Oração. - Ensinai-me, ó meu Deus, a escutar reverentemente a Vossa palavra e dai-me fôrças para viver de acôrdo com ela. Que as vossas verdades divinas, que nos quisestes
transmitir mediante a vossa Igreja, sejam como um sol luminoso para minha inteligência e como um fogo ardente para
a minha vontade, de modo que eu viva sempre e em tudo
·
no caminho dos vossos mandamentos. Amém.
As verdades fundamentais, encontradas na Bíblia e na
Tradição, foram expressas no "Credo". Rezemos o "Credo",
que resume tôda nossa fé: "Creio em Deus Pai ... "
Resolução. - Nunca aceitar uma Bíblia protestante,
pois é adulterada e não tem a aprovação da Igreja.
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Moisés foi o grande pa_triarca do Antigo Testamento.
Apascentava êle as ovelhas de seu sôgrQ e tendo conduzido
o rebanho para o deserto, chegou ao monte Horeb. Aí apa-receu-lhe Deus numa chama de fogo que saía do meio de
uma sarça (uma planta). Viu Moisés que a sarça ardia sem
se consumir. Disse, pois, Moisés: Vou ver por que não se con!Ome a sarça. Mas o Senhor chamou-o do meio da sarça e
disse: Não te aproximes daqui, tira as sandálias de teus
pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E acrescentou: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaac e o Deus de Jacob. Eu te enviarei para salvar
os filhos de Israel". E Moisés disse a Deus: "Eis que eu
irei aos filhos de Israel e lhes direi: "O Deus de vossos pais
enviou-me a vós! Se êles me perguntarem: Qual é o seu
nome? Que lhes hei de responder?" E Deus disse a Moisés :
"Eu sou o que sou". E disse: Assim dirás aos filhos de
Israel: Aquêle que é enviou'"me a vós" (Êx 3, 1-5).
Deus exigiu de Moisés a humildade perante a sua presença. Queremos falar da existência de Deus. AproximemonOB dêle com humildade e com vontade pronta a aceitar a
lU!lí da verdade.
Antes de mais nada convém perguntar: Como podemos
saber se Deus existe? Todos nós temos três meios à nossa
disposição para conhecer a Deus.
O primeiro meio é a razão humana. Ela é feita para
buscar a explicação das coisas que aparecem neste mundo.
E' natural que a razão humana faça perguntas a respeito
de todo o universo visível : donde vem êste mundo, donde
vem esta ordem maravilhosa que nêle vemos, . que finalidade
tem o homem no mundb? E se a razão não acha resposta conveJliente a estas perguntas no mundo visível, necessàriamen-
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te tem que ir mais longe, ao mundo invisível, 'onde Deus
mora na sua glória.
O segundo meio é oferecido pela nossa fé. Deus revelou a sua existência por homens escolhidos por Êle, os Profetas, e principalmente pelo seu único Filho, nosso Salvador
Jesus Cristo. A vida heróica e santa dêsses profetas, a. sua
doutrina santa, são a garantia de que êles afirmaram a verdade e somente a verdade. E Jesus Cristo, o maior Profeta, o Filho de Deus, demonstrou com a sua ressurreição
que seu ensinamento é verdadeiro. Portanto a nossa fé na
existência de Deus é um conhecimento seguro, digno do homem que vive para a verdade.
O terceiro meio que conduz ao conhecimento de Deus
são os milagres. O milagre é um fato raro no qual Deus
suspende o valor das leis da natureza para IDQstrar o seu
supremo domínio. E' claro que nenhuma criatura é capaz de
produzir um milagre. Por isso, onde acontece um milagre
verdadeiro (por exemplo em Lourdes), a inteligência humana
deve dizer : Quem f êz isto é alguém que está acima da natureza. E Êste ser não pode ser outro senão Deus.
A razão, a fé e o milagre, eis os três meios pelos quais
chegaremos a descobrir a existência de Deus.
Na presente lição utilizamos principalmente a razão humana, o bom-senso, com o qual demonstramos que Deus
realmente existe.
Ninguém nega que em nosso mundo há uma ordem maravilhosa, uma hal1Ilonia entre as partes que o compõem.
Ora, não se faz cair um dado sôbre o mesmo número vinte
vêzes seguidas. Mas a natureza repete o mesmo número há
milhares de séculos. Desde milhares de séculos tudo que nasce, tudo que vive, tudo que faz viver, tudo que cresce, tudo
que decai, tudo que morre, obedece a uma única lei, segue
a mesma ordem, passa pelos .mesmos caminhos. Logo, é impossível que o acaso tenha cria.do o mundo; mas êle é obra
de Deus, e portanto Deus existe.
E se alguém dissesse que o mundo se fêz sozinho, deveríamos responder: assim como uma casa não se faz por
si mesma, assim também o mundo precisa um construtor que
o tenha feito e o conserve. E êsse construtor é Deus, o supremo Senhor de tôdas as coisas.
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Depois temos uma outra razão : até agora os cientistas
e exploradores não descobriram um povo que não tivesse a
idéia de Deus. Desde milhares de anos, em todos os lugares
da terra, os homens de tôdas as raças, línguas e costumes se
prostraram diante de Deus e O adoraram. E' verdade que,
muitas vêzes, os povos primitivos tinham uma idéia errada
de Deus, porém, mesmo assim :--- apesar dos erros - reconheciam a existência e a supremacia de Deus.
O terceiro argumento para a existência de Deus é a
nossa consciência. Todos nós conhecemos aquela voz íntima
em nossa alma, que aprova as nossas ações boas e reprova
os nossos pecados. A voz da consciência se manifesta em
nós como uma lei que - quer queiramos ou não - deve ser
aceita. - Esta lei é comum para todos : não depende só de
mim, não depende de todos nós juntos. Mesmo que tôda gente afirmasse que matar um inocente não seria um crime,
nossa consciência diria que é.
Donde vem esta voz, esta lei? Se não vem de mim,
nem dos outros, deve vir de uma autoridade que está sôbre nós. Esta autoridade se chama Deus. Se a voz da consciência só pode vir de Deus, ouvindo nós esta voz, estamos
ouvindo e dizendo que há um só Deus.
A existência de Deus, esta grande verdade, deve penetrar na nossa alma, deve ser acolhida pela nossa inteligência e pela nossa vontade. O grande Rui Barbosa, jústo orgulho dos brasileiros, acusava a escola sem Deus como responsável pelo aumento de crimes no Brasil. Façamos um
propósito firme e inabalável de manter a nossa fé viva em
Deus durante tôda a nossa vida, em quaisquer circunstâncias. Proponhamo-nos de alimentar o nosso conhecimento de
Deus com boas leituras, especialmente com a Sagrada Escritura, que deveria ser a leitura de nossas fanúlias nos dias
dedicados ao Senhor (Domingos e festas de guarda). E depois não nos esqueçamos que encontramos a Deus f àcilmente
na nossa consciência e por isso devemos ter cuidado de ouvir a sua voz : E' Deus que aí nos fala !
Exemplo. - Alguns exemplos nos mostram o que homens ilustres pensaram sôbre a existência de Deus. Alguns
estudantes espanhóis perguntaram um dia a Balmes, filósofo do século passado, qual era para êle a prova mais forte
de que Deus existe. O filósofo, respondeu: Eu trago no bôlso
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a prova de que Deu~ existe e tirou do bôlso o relógio. Queria dizer : assim como o mecanismo do relógio não se fêz
por si mesmo, assim qualquer ser da natureza, sempre tão
bem organizada, não pode ter sido feito por si mesmo, mas
somente por Deus.
O astrônomo Atanásio . Kircher tinha um amigo que duvidava da existência de Deus. Mandou então fazer uma grande bola de vidro e colocou-a no seu gabinete. Quando o amigo
lhe perguntou donde ela viera, respondeu-lhe: "Esta bola ie
fêz por si mesma". Esta resposta fêz rir ao amigo e Kircher
lhe disse: "Mais fàcilmente se podia êste globo fazer por
si mesmo do que aquêles lá de cima".
Na revolução francesa, um dos revolucionários ateus
ameaçou um camponês dizendo: "Nós vamos destruir as Tossas igrejas, os vossos altares e acabar com a vossa religião".
E o camponês respondeu: "E vocês vão conseguir apagar
as estrêlas do céu? Enquanto- houver estrêlas no céu elas proclamarão a existência de Deus".
Na Rússia e nos países dominados pelo comunismo procurou-se destruir a crença em Deus no meio do povo, mas
apesar de tôdas as perseguições contra a Igreja, o povo continua acreditando em Deus e no dia que fôr recuperada a
liberdade nessas Nações conheceremos melhor que o povo
fêz · tudo para conservar sua fé em Deus.
Leitura. - História Sagrada - H euser ção Francésa e suas conseqüências".

p. 316: "A Revolu-

Questionárw :
1. Qual é a primeira verdade que nos ensina o Credo?
:R. A existência de Deus.
2. Como sabemos que Deus existe?
R. Pela razão e pela fé.
3. Quais as principais provas da existência de Deus?
R. São: o fato de existir o mundo; a ordem que nêle rein&; a
existência da voz da consciência, e o consentimento universal de
todos os povos.
4. Como sabemos pela fé que Deus existe?
R. Porque o próprio Deus revelou aos homens desde Adão até
Jesus Cristo.

Oraçã-0. - O' Deus, que sois o supremo Senhor de tôdrui as coisas, iluminai a nossa inteligência para que fàcil-
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mente possamos descobrir a vossa existência. Iluminai a nossa razão, para que ela possa ver a vossa presença naquela
ordem e harmonia, que domina o universo; fortificai a nossa
fé, para que aceite os testemunhos de vossos profetas e principalmente para professarmos com tôda convicção e por tôda
a Bossa vida estas grandes verdades da religião . católica·: Deus
existe, Deus reina no Universo, e Deus fala na voz da nossa
coneciência. Amém. Bendito seja o nome santo de Deus!!!
Como sinal de crença em Deus, nosso Pai, rezemos o
"Creio em ·Deus Pai ... "
Resolução : Detestar o comunismo, porque nega e combate a Deus . .O homem sem Deus é o pior de todos os órfãos.
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O último livro da Sagrada Escritura,. chamado Apocalipse, descreve a glória e a grandeza de Deus da seguinte
maneira: "Eu vi um Trono que estava pôsto no céu e sôbre
o Trono alguém estava sentado. Ora, aquêle que estava sentado no Trono era semelhante a uma pedra de jaspe e de
sardônio; e ao redor do trono estava um arco-íris, que se
assemelhava à côr da esmeralda. E em volta do trono estavam sentados 24 anciães, vestidos de roupas brancas, e com
coroas de ouro nas suas cabeças; e ao derredor do Trono
4 animais cheios de olhos. E não cessavam dia e noite de
dizer: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus onipotente, que era,
que é e que há de vir. E os 24 anciães se prostravam diante do que estava sentado no trono, e adoravam o que vive
pelos séculos dos séculos e lançavam a coroa diante do trono
dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber glória,
honra e poder" (Apoc 4).
- Eis a glória de Deus,. representada de maneira pálida
e misteriosa, numa visão de São João Apóstolo: "os 24 anciães simbol_izam o antigo e o novo testamentos, os 4 animais os 4 evangelistas. Junto a êles também nós devemos
adorar a Deus e assim adorando-o devemos penetrar naqueles mistérios, enquanto isto é possível humanamente, nos
quais Deus manifesta, revela, mostra a sua natureza, glória e poder. Por isso na presente lição perguntemos com
tôda a humildade à nossa sagrada religião: que coisa diz ela
de Deus? Quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Eis as
perguntas principais, às quais tencionamos agora dar resposta.
A diferença maior e mais importante entre nós e Deus
é que :Êle é um espírito e só espírito, isto é, um ser sem
corpo. Mas não é espírito, no sentido que os espíritas exploram quando dizem que um ·espírito teria aparecido numa
sessão ou estivesse encostado em alguém. 1!:sse espírito, de
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que falam, seria um "espírito desencarnado" ou, em palavras mais verdadeiras, a alma de alguém que viveu neste
mundo e agora está separada do seu corpo.
Digamos logo que Deus, Senhor de todos os sêres, não
permite . que as almas dos mortos venham às sessões espíritas ou atormentem os homens para simples capricho dalgum homem, às vêzes nem sempre correto na sua vida moral e religiosa.
Os espíritas, em última análise, querem com êsses espíritos substituir a Deus, que é espírito infinito. Nós homens temos o nosso corpo, que é material, e não temos a
idéia exata de um ser, que é perfeitamente ind~pendente
do corpo, da matéria. Por isso, quando a Sagrada Escritura
fala de Deus, usa expressões como a mão de Deus, os olhos,
os ouvidos de Deus ; mas estas expressões são usadas só para
facilitar o nosso entendimento de Deus. Na realidade Deus
não tem olhos, nem mãos : ~le é um espírito, que sabe tudo
e cujo poder não é limitado.
' '
Deus é um espírito infinito, isto é, um espírito, que
possui tôdas as qualidades boas, tôdas as virtudes, tôdas as
perfeições num grau infinito. Se nós na nossa vida ou no
universo, achamos coisas, que julgamos ser bem perfeitas, as
mesmas perfeições existem também em Deus e sem nenhuma
limitação. Tudo que é belo, tudo que é lindo, tudo que é
bom, honesto, verdadeiro, está em Deus também. Naturalmente tôdas estas perfeições estão em Deus de maneira divina : infinitas, espiritualizadas e divinizadas.
Deus é infinito no tempo, isto é, Deus existiu sempre
e existirá sempre. Quando ainda não havia nada dêste universo, Deus já vivia. E quando a terra em que vivemos
tiver desaparecido, Deus ainda viverá eternamente. A eternidade de Deus não consiste no passado, no presente e no
futuro, como o nósso tempo: ela é sempre presente. Por
isso disse Deus a Moisés na sarça : Eu sou aquêle que é;
que é sempre. E por isso diz S. Pedro que um dia diante do
Senhor é como mil anos e mil anos como um dia.
Deus é infinito no espaço, quer dizer : Deus está em
todos os lugares. O espírito de Deus enche tudo e penetra tudo; e como o sol ilumina tudo com seus raios, assim
Deus está presente em todo o universo.
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A sabedoria de Deus é também infinita. A infinidade
de Deus se manifesta o mais claramente na sua onisciência : Deus sabe tudo e não há segrêdo para t:le. Tantas
vêzes nos admiramos da inteligência dos cientistas, inventores, que· fizeram descobertas capazes de transformar a
terra. Mas tôda a sabedoria do gênero humano é nada em
comparação com a de Deus : Deus conhece tudo e não precisa fazer nenhum esfôrço para isso e, ao contrário da inteligência humana, usada muitas vêzes para fins 'mam1 e
de maneira incorreta, Deus emprega sua inteligência de modo que segura e infalivelmente chegue aos seus fins. Por
isso Deus é sábio, sempre e em tôdas as coisas. Mas é "Verdade. que nós homens não compreendemos sempre a sabedoria de Deus. Os caminhos de Deus são ocultos muitas
vêzes para nós. Não obstante isso, a nossa confiança em
Deus não deve ser pequena, porque Deus além de ser 2ábio é todo poderoso também: f:le pode fazer tudo que quer.
A nossa vida aqui na terra é uma luta com os elementos
da natureza para obter o pão de cada dia ; para Deus não
há dificuldade de realizar os seus planos divinos embora
apareçam os mais difíceis.
A onipotência de Deus não tem caprichos, porque o
nosso Deus é um Deus bom, um Deus santo. Deus ama tudo
que fêz e ama especialmente aquelas suas -criaturas, que são
capazes de conhecê-lo com a luz da inteligência: os homens. No seu grande amor Deus nos dá cada dia a 'Vida,
alimento, vestido, saúde para o corpo e graça para a alma.
Deus ama tudo que é bom, e f:le só detesta - º mal, o pecado. t:le é tão puro, tão livre dos pecados, que só mesmo
os anjos tremem na presença da santidade divina.
Deus, porque é sábio e santo, é infinitamente justo, isto
é : Deus recompensa tudo que é bom e castiga tudo o que
é mau. Deus punirá os pecadores, sem exceções, sejam. ricos
ou pobres, velhos ou jovens. É°!le punirá os pecadores nesta
vida mas principalmente na outra vida, onde é impossível
escapar das mãos de Deus vingador. Por isso todos os cristãos devem estar possuídos do temor santo de Deus; mas
quando pecamos não devemos desesperar, porque Deus é
infinitamente misericordioso e perdoa os pecados . daqueles
que se arrependem sinceramente.
As perfeições de Deus devem fazer uma impressão pro-
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funda na nossa vida. Depois destas considerações a alma humana quase espontâneamente sente a sua pequenez : todo
homem de sentimento se ajoelha e adora a Deus. Um ilustre escritor francês dizia que o homem só é grande quando está de joelhos diante de Deus. O cristão adora a Deus,
porque ~le é santo, cheio de glória. Nós também adoramos
a Deus e damos graças a ~le que nos permitiu descobrir
algumas linhas de sua fisionomia divina. Nós também temos temor santo de Deus, porque ~le é onisciente e conhece tôda a nossa vida, é justo e nos castigará ou premiará segundo os nossos méritos.
E acima de tudo, nós também amamos a Deus, porque
êle é bom e é sempre um Pai misericordioso para conosco.

Exempw : O filósofo Simônides foi um dia interrogado
por Hierão, rei de Siracusa, acêrca da natureza de Deus.
Pediu o filósofo um dia, depois dois dias de reflexão, e assim por diante dobrando sempre o tempo ; por último declarou ao rei: não posso responder, quanto mais reflito
nela, mais obscura se me torna.
Conta-se que S. Agostinho, meditando e procurando
compreender a Deus, encontrou à beira-mar uma criança,
que lançava a água do mar num buraquinho; manifestou o
santo a sua admiração e a criança lhe respondeu : mais
depressa meteria eu o mar neste buraquinho do que tu
compreenderias as perfeições de Deus.
São Francisco de Assis, vendo a beleza das criaturas,
pensava logo na beleza de Deus. Sua jaculatória "Meu Senhor e meu Deus" é repetida por muitas almas piedosas no
momento da elevação na Missa.
Leitura. - História Sagrada •idade à Providência.

Heuser -

p. 183-184. Confor-

Questionári.o:
1. Quem é Deus?
R. Deus é um espírito perfeitíssimo, eterno, criador do céu e
da terra.

2. Por que Deus é eterno?
R. Deus é eterno porque sempre existiu, não teve princípio
:aão terá fim.
3. Onde está Deus?
R. Deus está no céu e na terra e em todo lugar.
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4. Deiu 1Jê tôdas as coisas?
R. Sim, Deus vê tôdas as coisas presentes, passadas e futuras
e até os nossos pensamentos.

Oração. - A vós, ó Deus, louvamos; A vós, Senhor,
bendizemos.
A vós, Eterno Pai, adora tôda a terra.
A vós, os querubins e serafins proclamam com incessantes vozes : Santo, santo, santo, sois vós Senhor Deus
dos exércitos.
A vós, confessa a Santa Igreja por tôda a terra, Pai
de imensa Majestade.
Permiti que sejamos dos números de vossos santos na
glória eterna, salvai, Senhor, o vosso povo e abençoai a vossa herança.
(Frases escolhidas do Te Deum).

Pensemos nas perfeições de Deus quando rezarmos juntos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Rezarei pela conversão dos espíritas que preferem apegar-se a falsos espíritos do que reconhecer ao Es··
pírito perfeitíssimo, que é Deus.

J

http://www.obrascatolicas.com/

SANTfSSIMA TRINDADE
6~

Leitura

Cristo ressuscitado, estando ao lado os seus apóstolos,
dá-lhes esta ordem de conquista: ensinai todos os povos e
batizai-os em nome das três pessoas divinas : Pai, Filho e
Espírito Santo. "Ide, ensinai a tôdas as nações, batizando-as
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo" (Mt 28, 19).
Entre os mistérios que professamos no Credo, dois são
os principais: o primeiro é a unidade e trindade de Deus,
isto é, existe um só Deus em três Pessoas iguais e realmente distintas; o segundo é a encarnação, paixão e morte
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Trataremos, pois, do primeiro : a existência de um Deus
em três Pessoas distintas, o que é um mistério básico da
nossa fé católica.
Nossa inteligência limitada jamais poderia atingir esta
verdade, se Deus não a revelasse. Os judeus, já antes da
vinda de Cristo, podiam ter alguma noção da pluridade das
Pessoas em Deus,. Sabiam, por exemplo, que antes da criação
do homem, Deus Uno disse: "Façamos o homem à nossa
imagem e semelhança ( Gn 1, 26). Deus disse "façamos'',
o que nos sugere mais de uma Pessoa.
A manifestação clara de um Deus em três Pessoas distintas temos na Anunciação de Maria, em que se fala claramente de Deus, do Filho de Deus e do Espírito Santo.
"O anjo Gabriel, diz-nos o evangelho; foi enviado por Deus
a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem
desposada com um homem que se chamava José, da casa
de David; e o nome da virgem era Maria". E' Deus Pai
que enviou o anjo. Depois que o anjo a saudou, disse-lhe:
"Eis que conceberás e darás à luz um filho, e dar-lhe-ás
o nome de Jesus. ~le será grande e chamar-se-á Filho do
Altíssimo, e Deus dar-lhe-á o trono de seu pai David e reinará eternamente na casa de Jacob, e o seu reino não terá

http://www.obrascatolicas.com/

I!

Leituras de Doutrina Cristã

fim". Por fim o anjo explica a Maria: "O Espírito Santo
descerá sôbre ti, e a fôrça do Altíssimo cobrir-te-á com a
sua sombra. E por isso o santo que nascerá de ti será
chamado Filho de Deus" (Lc 1, 26-35).
No batismo de Jesus, igualmente, se manifesta a trindade das Pessoas divinas. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
tinha-se apresentado a João Batista, no Jordão, e fizera-se
batizar por êle; apenas Jesus saiu da água, os céus abriram-se, e o Espírito Santo, em figura de pomba, desceu
sôbre êle, e ouviu-se uma voz que dizia: "Êste é meu
Filho querido, a quem sempre tanto amei" (Mt 3, 17). E'
a voz do Pai celeste.
Quando Jesus fêz a promessa do Espírito Santo, assim
se expressou : "Eu rogarei ao Pai, e Êle vos dará outro
consolador ... o Espírito de Verdade" (Jo 14, 16-17). Vemos
nestas palavras de Jesus Cristo que o Filho roga, pede; o
Pai é rogado e envia; " o Espírito Santo é enviado à terra.
Portanto, aparecem três Pessoas iguais e têm a mesma natureza, quer dizer, são um só Deus.
Várias vêzes falou Jesus sôbre as três Pessoas divinas.
Revelou, porém, claramente êste mistério de Deus em Três
Pessoas quando, após a sua ressurreição, promulgou a lei
do batismo, dizendÕ aos apóstolos: "Ide, ensinai a tôdas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-lhes a observar tudo o que vos tenho mandado" (Mt 28, 19-20). Notemos que Jesus não diz "em
nomes", mas "em nome", no singular, querendo dizer uma
só coisa, uma só natureza divina, que é Deus. Mas diz também três Pessoas - Pai, Filho, Espírito Santo.
Os ensinamentos de Cristo a respeito de um Deus em
três Pessoas distintas são claros. Eis o mistério : existe um
só Deus, e Deus existe em três Pessoas iguais e distintas,
que são as três Pessoas da Santíssima Trindade : Pai, Filho
e Espírito Santo.
Para que um ser seja uma pessoa é preciso ter inteligência. Cada um de nós é uma pessoa. Pedro, Joaquim, são
pessoas. Não são pessoas um boi ou uma pedra. Entre 3S
criaturas, onde há várias pessoas, há desigualdade. Uma é
grande, outra é pequena; uma é fraca, outra é forte; uma
é mais velha, outra mais môça. Isto que se dá entre os homens não se verifica nas três Pessoas divinas. São realmen-
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te distintas as três Pessoas divinas, isto é, uma não é a
outra. O- Pai não -é o Filho, nem o Espírito Santo ; o Filho
não é o Pai, nem o Espírito Santo; o Espírito Santo não
é o Pai, nem o Filho. Até aqui tudo claro. Não compreendemos, porém, que essas três Pessoas divinas sejam perfeitamente iguais : tôdas as três têm a mesma natureza divina, isto é, a mesma inteligência, o mesmo poder, a mesma vontade, por outras palavras, tôdas .as três têm. o mesmo pensamento, o mesmo querer, a mesma atividade no
mundo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o· Espírito Santo
é Deus, mas só há um Deus. E' um mistério que nós não
podemos nunca compreender. Podemos, contudo, ilustrá-lo
por algumas comparações .
. São Patrício, o primeiro apóstolo dos irlandeses, aos
·quais levou as primeiras noções do evangelho, pregando
àqueles povos pagãos o mistério da Santíssima Trindade,
julgavam êles que as três Pessoas fôssem três deuses. Então o · santo, para tornar a idéia um pouco acessível, tomou uma f ôlha de trevo, e mostrou-lhes três folhinhas distintas, mas constituindo uma só f ôlha. Do mesmo modo, disse
êle, ~ que estas três fôlhas constituem uma só fôlha, assim
também as três Pessoas divinas constituem um só Deus. E
aquêles pagãos acreditaram que em Deus há três Pessoas
e que as três Pessoas não fazem senão um Deus só. ~ste
fato é comemorado por todos os irlandeses no dia 17 de
março, festa de São Patrício, em que todos os fiéis levam no
paletó ou no chapéu um raminho de trevo, em recordação
da evangelização cristã de São Patrício. O que sucedeu com
São Patrício ocorreu com todos os Missionários. Todos êles
pregaram a doutrina e a devoção à Santíssima Trindãde.
Isto também aconteceu no Brasil; o Pe. Anchieta· e todos
os missionários ensinaram- aos nossos índios a devoção à
Santíssima Trindade.
Vejamos outra comparação, que poderá igualmente ilustrar êste mistério de uni Deus em três Pessoas iguais e
realmente distintas, é o seguinte: Imaginemos uma lanterna de três lados, cujos vidros sejam de côr diferente, digamos: vérde, encarnado, amarelo. Pondo na lanterna uma
vela acesa, ela, embora séja uma só, de um lado aparecerá
verde, do outro encarnado, do outro amarela, como se fôssem três velas distintas.
Leituras -

3
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Assim também em Deus, as três Pessoas distintas :
Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus verdadeir9, possuem uma e a mesma natureza divina.
As três Pessoas Divinas são um só Deus, que está em
tôda a parte, é onipotente, sabe tudo, e é a bondade infinita. Entre os homens o pai vem antes do filho; mas
isto não se dá com as Pessoas divinas; as três Pessoas divinas são tôdas eternas. Não o compreendemos, mas devemos lembrar-nos que estamos diante de um mistério, que foi
revelado pelo próprio Deus, sabedoria infinita, que não pode
enganar.
Agradeçamos a Deus por nos ter revelado êste mistério sublime de um só Deus em três pessoas. Adoremo-lo e
vivamos para êste Deus que nos f êz para si.
Rezemos com devoção muitas vêzes na vida o "Glória
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo". Façamos também
muitas vêzes com devoção o sinal da cruz que é o sinal do
. cristão e no qual nós afirmamos que existe um só Deus em
três Pessoas iguais e realmente distintas.
Foi a santa cruz o marco glorioso plantado nas terras
virgens do Brasil, logo depois de seu descobrimento. E' a
cruz, portanto, nosso sinal de católicos e de brasileiros.
Exemplo: No tempo de São Martinho havia muitos pagãos que não adoravam o Deus verdadeiro, mas pensavam
que as árvores eram deuses. Martinho achou que poderia
convertê-los se conseguisse derrubar uma árvore que êles
respeitavam muito. A princípio não quiseram que a árvore
f ôsse derrubada. Mas, afinal, disseram a Martinho que
aceitavam que a árvore fôsse cortada, com a condição de
êle ir para o lado em que a árvore ia cair. Martinho inspirado por Deus aceitou a proposta.
E quando a árvore ia caindo por cima dêle, traçou o
santo um devoto sinal da cruz e a árvore se afastou. Então os presentes àquele milagre acreditaram no verdadeiro
Deus' em que Martinho acreditava, isto é, um só Deus em
três Pessoas distintas : Pai, Filho e Espírito Santo.
Leitura. - História Sagrada ja e os povos bárbaros.

Heuser -

pp. 301-302: A Igre-
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Questionário :
1. Quantos Deuses há?
R. Há um só Deus e não pode haver mais do que um.
2. Quantas pessoas há em Deus?
R. Em Deus há três Pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e
Espírito ,Santo.
3. Qual a ma.ior e mais sábia e poderosa?
R. Tôdas as três são iguais, porque são um só e mesmo Deus.
4. Como se chama o mistério de um só Deus em três Pessoas?
R. Chama-se o mistério da Santíssima Trindade.
5. Como sabemos que existe êste mistério?
R. Porque Jesus Cristo nó-lo revelou e a Igreja no-lo ensina.

Oração. - Trindade Santíssima, Pai, Filho, Espírito
Santo, nós cremos firmemente que sois um só Deus. Nesta
fé queremos viver e nesta fé queremos morrer. Concedeinos a grande graça de vos adorarmos como convém e de
vivermos sempre para Vós entoando muitas vêzes o vosso hino de louvor: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.
Vamos, agora, louvar a Santíssima Trindade rezando o
"Creio em Deus Pai ... "
Resolução: Fazer o sinal da cruz antes dos principais
atos de nossa vida e do dia para atrair as bênçãos de Deus
e afastar de nós o demônio.

3*
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As crianças perguntam muitas vêzes : "Mamãe, donde
vem isto? Papai, quem fêz aquilo?" Mas também pessoas
crescidas, e principalmente os cientistas, fazem tais perguntas. Querem saber a causa ou origem de tudo quanto exis- ·
te. Formulemos também nós, hoje, a seguinte pergunta:
Donde vêm as primeiras pedras, as primeiras plantas e os
primeiros animais que existiram sôbre a terra? Donde vêm
a terra, a água, o ar e a luz? Numa palavra: perguntemos
pela origem do mundo. Temos a resposta divina no primeiro artigo de fé: "Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
Criador do céu e da terra". O que nos diz a Sagrada Es::
critura sôbre a origem do Universo? Moisés no-la descreve
com tôda a clareza · no primeiro capítulo do primeiro livro
da Bíblia, do qual damos um resumo : No princípio, Deus
criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia; trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava
sôbre as águas. Disse Deus: "Faça-se a luz!" E a- luz foi
feita. Deus chamou à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã - foi êste o primeiro dia. Disse Deus : "Apareça o firmamento que separe as terras das águas!" E assim se -fêz. Deus chamou ao firmamento céu. Foi êste o
segundo dia. Disse Deus: "As águas que estão debaixo do
céu se reúnam num só lugar e apareça a superfície enxuta!"
E foi feito. Deus chamou à superfície enxuta terra e às
águas reunidas deu o nome de mar. Disse Deus: "Produza
a terra ervas, plantas e árvores frutíferas!" E assim s~
fêz. Foi êste o terceiro dia. Disse Deus: "Haja luzeiros
no firmamento!" Assim se fêz. Deus, portanto, formou o
sol, a lua, as estrêlas e colocou-os no firmamento para darem luz à terra e indicarem o tempo. ·Foi êste o quarto dia.
Disse Deus: "Haja peixes na água e pássaros no ar!" No
mesmo instante apareceram peixes e tudo quanto vive nas
águas e também pássaros de diferentes espécies. Deus os
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abençoou e disse: "Crescei e multiplicai-vos!"' Foi êste o
quinto dia.
Começ~ Moisés a descrição da criação do mundo com
as palavras: "No princípio criou Deus o céu e a terra".
"No princípio" quer dizer: quando ainda não existia nada
do que passa a enumerar. Existia só Deus: Não sabemos
ao certo há quantos séculos foi criado . o mundo, mas sabemos com segurança que foi Deus quem o criou.
Criar significa tirar do ' nada. Em outros têrmos: é tirar ou produzir alguma coisa onde antes não havia absolutamente nada. Vejamo-lo num exemplo: Miguel Ângelo
fêz de um bloco de mármore uma colossal estátua de Moisés, que foi o chefe do povo eleito, admirada ainda hoje
por todos os que visitam a basílica que lembra a prisão de
São Pedro, em Roma. Suponhamos que Miguel Ângelo
tenha usado, para retalhar ou burilar a estátua, somente o mármore e o cinzel. Depois de concluída, poderia
Miguel Ângelo dizer que tinha criado a estátua de Moisés?
Não. Apenas imprimiu uma forma ou figura na matéria,
isto é, no mármore que antes já existia. Para poder dizer
que criara a estátua, f ôra necessário que o escultor com
apenas um ato de sua inteligência e vontade tivesse feito
surgir do nada não só a· figura ôu forma de Moisés, mas
também o próprio mármore.
Só Deus pode criar. Nenhum homem, nem mesmo um
anjo é capaz de criar a mínima coisa. Reuni num só homem todo o poder e tôda a ciência de todos os homens
juntos e dizei a êste homem: "Faça o favor de nos criar
uma florzinha". Mas êle se verá obrigado a confessar: "Não
sei, não posso!" O ato da criação exige um poder ilimitádo,
infinito. Ora, tal poder só Deus o possui, só ~le é todo-poderoso. Portanto, só ~le pode êriar.
Deus não precisou de tempo para criar o mundo. Moisés divide a descrição em vários dias, mas isto só para
poder · dar-nos uma imagem mais clara do poder e da sabedoria de Deus. Enumera uma depois da outra tôdas as
-obras de Deus, para significar que tôdas as coisas foram
·
criadas por Deus.
Continua Deus ainda hoje a criar as almas humanas.
Cada homem tem uma alma criada diretamente por Deus.
As plantas, os peixes, os animais multiplicam-se por si mes-
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mos, assim como Deus ordenou no princípio, e como acabamos de ouvir. "Crescei e multiplicai-vos sôbre a terra!"
dissera Deus. Deus fêz com as plantas e animais algo semelhante ao que faz o relojoeiro : ~ste faz com que o relógio ande sozinho, ao menos por algum tempo, sem que seja
necessário dar . corda. Isto é, sem dúvida, maior perfeição
do que se tivesse que dar corda a cada hora.
Admiremos e louvemos a bondade infinita de nosso Pai
celestial, que fêz tantas maravilhas: o céu, as estrêlas, os
mares, as montanhas, as cascatas, as florestas virgens, as
flôres. . . Admiremos e louvemos também o seu- poder e a
sua sabedoria infinita. Basta ver, por exemplo, a diversidade das frutas : cada fr~ta tem um sabor diferente, côr
diversa, tamanho e figuras variadas. Assim também as
flôres, as avezinhas, os peixes, os animais, as plantas, as
pedras preciosas. . . Agradeçamos-Lhe muitas vêzes a luz
que ilumina os nossos olhos, os alimentos que consumimos,
a água que tomamos, e tantos outros benefícios com que
nos presenteou e nos presenteia a cada instante.
Não abusemos de tanta bondade, fazendo mau uso das
criaturas, pelo pecado, que é uma ingratidão para com o
melhor dos pais.
Exemplos: 1) No discurso que fêz aos atenienses no
areópago de Atenas, São Paulo exclamou: "Venho anunciarvos o Deus que criou o mundo e tudo o que nêle existe ...
E' ~le mesmo que dá a vida, o ar e tudo o mais" (At 17,
24-25). 2) Mamãe Margarida, a santa mãe de São João
Bosco, por meio dos espetáculos da Natureza, reavivava
continuamente nos seus filhos a lembrança do Criador. Numa
bela noite estrelada, saindo ao · ar livre, mostrava o céu e
dizia: "Meus filhos, foi Deus quem colocou tantas luzes lá
em cima".
Depois da colheita dos cereais, levava os filhos para o
paiol e, mostrando-lhes as sacas de arroz, milho, trigo e
outros produtos da terra, dizia: "Meus filhos, quantos presentes nos mandou Deus. Temos agora com que alimentarnos durante todo o ano".
Se ameaçava um temporal, e ao troar do trovão, as crianças se lhe agrupavam ao redor, mostrando mêdo, ela observava: "Como é poderoso Deus Nosso Senhor! E como
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tem meios para castigar ! Se não cometerdes pecado, não
precisais ter mêdo d'tle".
Leitura. lo em Atenas.

História Sagrada -

Heuser -

p. 289-290: São Pau-

Questionário :
1. Quem fêz o céu e a terra?
R. Foi Deus.
2. Quando criou Deus o mundo material?
R. Não o sabemos ao certo.
3. Fêz Deus tudo bem feito?
R. Sim, Deus fêz tudo bem feito.
4. Que quer dizer criar?
R. Criar quer dizer tirar do nada.
5. Quem pode criar?
R. Só Deus pode criar.

Oração. - Deus meu, creio firmemente que sois o Criador do céu e da terra. Agradeço-Vos, do fundo de minha
alma, por tôdas as maravilhas que criastes e por todos os
benefícios que me fizestes ao criar o Mundo, e que continuais a me conceder todos os dias. Proponho-me não abusar dos vossos benefícios, aproveitando-me dêles para Vos
ofender. Se já o mundo material que criastes é tão belo, como
deve ser .belo o céu, e como deveis ser belo e bom Vós mesµio. Dai-me vossa graça, para que no fim desta vida mortal, chegue a contemplar-Vos no céu. Amém.
Reverenciemos a Deus, nosso Criador, recitando o "Creio
em Deus Pai ... "

a

Resolução : Agradeçamos muito a Deus por nos ter f eito nascer e viver no Brasil, terra abençoada por Deus. E
procuremos, pelo trabalho, corresponder a essa grande graça.
Deus nos deu terra fértil, deu-nos sementes e quer · que
plantemos, que cultivemos a terra ou que trabalhemos de
-outra forma.
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O profeta Daniel conta-nos no seu livro que, quando o
rei dos Assírios fêz construir uma grande estátua para ser
adorada como Deus, três jovens judeus se recusaram a fazêlo. ~les queriam dar a glória só ao Deus verdadeiro. Então
o rei, cheio de furor, ordenou que os jovens fôssem lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas o anjo do Senhor desceu e desviou da fornalha a chama de fogo e os
jovens ficaram ilesos. Na hora dêste milagre, êles cantaram um cântico em honra do Senhor, no qual invocavam tôda! as criaturas a que louvassem a Deus: "Obras do Senhor, bendizei tôdas ao Senhor, louvai-O e exaltai-O por todos os séculos.
Sol e lua, estrêlas do céu, bendizei ao Senhor.
A terra bendiga o Senhor : ela O louve e exalte por
todos os séculos.
Plantas, que brotais da terra, animais selvagens e rebanhos, bendizei ao Senhor. Filhos dos homens, servos do
Senhor, louvai-O e exaltai-O por todos os séculos. E vós
homens religiosos, bendizei ao Senhor porque tle é bom" .
(Dan 3, 57).
O rei ficou tão impressionado com o milagre e o cântico, que mandou publicar o seguinte: "O Deus excelso fêz
prodígios e maravilhas na minha presença. A mim pois
aprouve publicar os seus prodígios porque são grandes, e
as suas maravilhas, porque são estupendas: o seu reino é
um reino eterno e o seu poder se estende de geração em
geração". O rei pagão ficara impressionado que os elementos da
natureza se submetiam a Deus e lhe serviam. Sentia na
sua alma que tudo que há no universo . é para serviço de
Deus. E por isso, nesta lição, responderemos as seguintes
perguntas : Como serve a criatura a Deus? Como pode e
deve a criatura dar a honra e glória a Deus?
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O nosso Deus é cheio de amor, cheio de caridade. A
sua bondade é tão grande, que ftle quis que existissem as
criaturas e que fôssem tôdas felizes, mas principalmente
isto se aplica aos homens, que são capazes de entender e
de reconhecer a Deus. S. Bernardo diz que todo o universo
existe para nosso bem: a terra, as plantas, os animais para
a nossa conservação ; G céu, o sol, as estrêlas para a nossa
instrução; as côres, os perfumes, a música para o nosso
prazer. Mesmo a pobreza, a enfermidade, as desgraças nos
servem, porque provam a nossa fid~lidade a Deus.
A bondade de Deus na criação foi tão grande para .
com os homens, que somente os cegos não a vêem. ~le deu
existência a milhares de estrêlas, deu a vida a milhares
de plantas e animais, deu a alma imortal e a inteligência
a todos os homens.
Neste mundo há uma ordem admirável. Na O!'dem, o
inferio.r deve se sujeitar ao superior. Assim os minerais, a
terra servem de alimento às plantas. Os animais, por sua
vez, servem-se das plantas e dos minerais, e tudo isso, in.:.
clusive os animais, estão a serviço do homem, para que êle
tenha uma vida digna e conveniente.
Como Deus é bom! Fêz tantas coisas diversas como, por
exemplo, a água, a luz, a terra, os frutos, e deu tudo isso
a nós, para que sejamos alegres e felizes!
A nossa alma, a nossa inteligência, 6 nosso coração dizem que devemos ser gratos a Deus pelos dons recebidos, e
reconhecer e glorificar a majestade divina. Glorificar a Deus
significa reconhecer, louvar, adorar a Deus e aceitar a vontade dêle, isto é, viver segundo os mandamentos de Deus.
Parece que Deus quis . derramar bênçãos especiais sôbre o Brasil, pois espalhou belezas extraordinárias em nossa terra. E' pena que muitos brasileiros não conheçam bem
a sua Pátria. Mas -o Rio de Janeiro, .só para dar um exem,plo, é um dos lugares mais lindos do mundo pela natureza.
Muitos viajantes, que conhecem quase todo o mundo, dizem
mesmo que não há cidade mais linda, pela natureza, dó que
~
o Rio de Janeiro.
Felizmente, na capital do Brasil, no alto de um monte,
o Corcovado, ergue-se um grandioso monumento a Cristo
Redentor.
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De lá de cima do Cristo do Corcovado, contemplando
as maravilhas do Rio de Janeiro, o S. Padre Pio XII, então Cardeal Eugênio Pacelli, uniu-se ao povo brasileiro para
glorificar a Deus pelos benefícios concedidos à nossa Pátria e para saudar todo o povo brasileiro.
Um povo que nasceu à sombra da cruz precisava levantar uin monumento a Cristo Redentor, tendo como base
as belezas da Cidade Maravilhosa.
Sejamos também nós dignos dêsses nobres sentimentos,
pois até mesmo os sêres que não têm vida como as inúmeras estrêlas já glorificam a Deus com a grandeza e beleza delas e com aquela ordem, que existe entre elas. O
movimento das estrêlas celestiais é mil vêzes mais preciso
do que o movimento do relógio mais fino, feito pelos homens. A variedade imensa de minerais e pedras preciosas
glorificam a Deus com a sua beleza e com sua utilidade para
o gênero humano. As plantas, os animais glorificam a Deus,
quando se sacrificam a favor dos homens. O homem também vive só para a glória de Deus: êle também deve louvar,
adorar, glorificar a Deus. Naturalmente, deve glorificar de
maneira mais nobre do que os animais. Pode fazer isto só
com a sua inteligência (quando reza ou adora a Deus), e sua
vontade livre (quando livremente obedece aos mandamentos de Deus) .
Todo o mundo deve glorificar a Deus. Mesmo os pecadores e demônios no inferno O glorificam porque os tormentós dêles mostram claramente que Deus é santo e infinitamente justo.
Deus nos amou e por isso criou o mundo. E o mundo
deve' glorificar a Deus : eis a doutrina da Santa Igreja. O
bom cristão aceita isso sem dificuldade, porque em cada momento de sua vida encontra o amor de Deus. Quando se levanta e os seus olhos admiram os primeiros raios de · sol,
lembra-se de Deus e reza; ao meio dia, quando olha os campos, as fábricas, donde recebe o necessário para a vida,
agradece a Deus ; à noite, quando descansa e está na família, reza porque êle também é um filho de Deus.
O bom cristão aceita o conselho de São Paulo Apóstolo, ..
que exortava assim os seus fiéis na cidade de Corinto : "Portanto, se comeis ou bebeis · ou fazeis qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus (1 Cor 10, 31).
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Exemplo: O rei David, o autor dos salmos, olhando o
céu estrelado compôs um cântico em honra do Senhor, que
começa assim: "O' céus, proclamai a glória de Deus". E' verdade, basta olhar o céu numa noite, quando as estrêlas bri- ·
lham no espaço infinito, e nós sentimos que Deus é o criador delas. Realmente Deus deve ser grande, infinito ! A nossa terra é grande, mas o sol é mil e trezentas vêzes maior
do que ela. Se colocássemos a terra e a lua dentro do sol, mantendo a distância entre a luà e a terra, ainda neste caso também a terra e a lua caberiam no interior do sol. E o nosso
sol é ainda pequeno em comparação às outras estrêlas.
E como o sol está distante de nós! Um trem expresso,
que corre 100 quilômetros por hora, deveria levar 170 anos
para chegar ao sol. A luz natural faz o mesmo caminho
em 8 minutos. Para chegar à estrêla que é a mais perto
da nossa terra, o trem deveria correr 218 milhões de anos.
A luz faz esta distância em 4 anos e 4 meses. Que distância é esta, pensemos, se a luz faz quase oito voltas ao redor da terra nuni único segundo. Mas esta distância é ainda nada, porque há nebulosas no céu cuja luz, que nós vemos agora, partiu há mais de . 6 milhões de anos.
O céu, o universo é grande, Deus é maior. Tôda a natureza o louva, adora e canta sua glória. Nós mesmos sentimos na nossa alma, quando contemplamos o céu, uma voz
que diz: Ajoelha-te e adora a Deus porque Êle é grande,
Êle é o supremo Senhor.
Um dos maiores sábios de nossa época, Einstein, dizia :
"Cada nova descoberta que se faz na ciência é uma nova
janela que se abre para contemplar a Deus".
Leitura. - História Sagrada tações de David.

Heuser -

p. 94 e 95: Exor-

Questionário :
1. Qual é o fim último da criação?
R. A finálidade da criação é a glória de Deus.
2. Qual é o fim do homem?
R. O fim do homem é reconhecer, louvar e servir a Deus.

Oração. - Criador do céu, honra-vos o cântico santo do
universo : o céu, a terra e os milhares de estrêlas, e a oração fervorosa do coração humano.
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Vós que com um sinal fazeis tremer as maravilhas do
céu. Vós, excelso chefe, a quem obedece o raio do sol. Aqui
na terra ouve-se o mandato do · Senhor, e a sua bênção está
sempre em nosso vale de lágrimas. Fazei que vivam.os sempre para Vós, nosso princípio e nosso fim. Amém.
Resolução : Observar melhor as belezas da natureza e
multiplicar os atos de agradecimento pela bondade · de Deus.
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Já ouvimos a explicação sôbre a origem do mundo material. Afirma a Bíblia que nos cinco primeiros dias da semana criou Deus o céu e a terra, as águas e o ar, coin todos os seus ornamentos e habitantes, à exceção do homem.
Sabemos, entretanto, que a criatura mais nobre e mais perfeita que povoa o globo terrestre é o homem. Perguntamos,
pois, hoje pela origem do primeiro homem. A narração bíblica fala como, após a criação de animais quadrúpedes e de
répteis, Deus criou o homem.
Quando Deus quis criar o. homem, disse: "Façamos o
homem à nossa imagem e semelhança! Dominará sôbre os
peixes do mar, sôbre os pássaros do céu, sôbre todos os
animais e sôbre tôda a terra!" Em segu.ida criou o homem
à sua imagem, isto é, à imagem de Deus; formou de barro
um corpo humano e soprou-lhe no rosto o espírito da vida.
Ao primeiro homem deu o nome de Adão, que significa :
homem de barro. Deus tinha plantado um jardim de delícias, o paraíso. Fêz crescer nêle árvores de diversas espécies, belíssimas à vista e cujos frutos eram de agradável
sabor. No meio do paraíso, destacavam-se duas árvores: a
árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus
entregou ao homem êsse formoso jardim para o cultivar e
guardar, e disse-lhe: "Podes comer os frutos de tôdas as
árvores do jardim; só não comas dos da árvore da ciência
do bem e do mal; no dia em que os comeres, morrerás!"
Depois disse Deus: "Não é bom que o homem fique só; façamos-lhe um adjutório semelhante a êle !" Mandou vir todos os animais à presença de Adão, para que lhes desse
o nome. ftste deu a cada um o nome conveniente, mas não
encontrou auxiliar que lhe fôsse sem,elhante. Fêz então Deus
com que Adão caísse em profundo sono; tomando-lhe uma
das costelas, dela formou a mulher. Acordando Adão, Deus
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apresentou-lhe a mulher; e, vendo-a, êle exclamou: "Eis o
osso dos meus ossos e a carne da minha carne!" Adão
deu à mulher o nome de Eva, que quer dizer: mãe de todos os viventes. Abençoou-os Deus e disse: "Crescei e multiplicai-vos, povoai a terra e sujeitai-a; dominai sôbre os
peixes do mar, sôbre as aves do céu, sôbre todos os animais
e sôbre tôda a terra!" Os primeiros homens viviam muito
felizes no paraíso, eram justos e santos, não conheciam. incômodos nem sofrimentos. O fruto da árvore da vida preservava-os também da morte; andavam despidos e não se
envergonhavam.
O môço sensato, que quer casar, compra primeiro um
terreno, constrói ou manda construir uma casa, planta árvores frutíferas em redor da .mesma e compra todo o necessário para o consumo e bem-estar seu e da futura espôsa. Somente. quando estiver tudo bem arranjado, o môço
se casa e leva para o novo lar a sua espôsa. E' assim que
procede um môço prudente.
De modo semelhante procedeu Deus ao colocar o homem no mundo. Criou primeiro a luz, a terra, a água, o ar,
os animais, e as plantas, e só depois quando a "casa" do
homem estava concluída, é que criou o homem. tste devia
ser a coroa e o rei da criação. Coroa, porque é o mais precioso e belo de tôdas as criaturas. Rei, porque seria o senhor e chefe delas na terra, como se introduz um rei num
salão de festa, ou então como diz Lactâncio - como um
sumo sacerdote que, sendo a única criatura capaz de compreender e admirar a obra da Criação, oferecesse ao divino
Artista, em nome de tôdas as criaturas privadas de inteligência, . o sacrifício de louvor, de gratidão e de adoração.
Vejamos as perfeições do homem. A obra-prima de um
artista é a obra mais bela e mais querida que êle produz.
E_ não a trocaria, muitas vêzes, por tôdas as outras obras
que fêz. Adão e Eva formavam a obra-prima da · Criação.
Os primeirÓs homens valiam, . aos olhos de Deus, mais do
que o resto da criação material. E' verdade, seus corpos eram
parecidos, em muitos pontos, com os animais. Mas Deus
cuidou de acrescentar-lhes alguma coisa especial, superio:r::
a alma espiritual.
Que diferença destas verdades que fazem do homem não
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só uma obra-prima de Deus como filho adotivo do mesmo
Deus e as teorias dos materialistas que negam a Deus.
Os materialistas querem que o homem seja produto da
matéria ou apenas dum macaco. Os materialistas desejam
exaltar o homem e só conseguem rebaixá-lo, dando-lhe como
:Pài o macaco.
Nós, católicos, sabemos que Deus é o Criador do homem
e da mulher. Utilizou-se Deus da matéria para formar o
corpo humano, mas infundiu diretamente nesse corpo um
sopro de vida, que é a alma.
Diz a Bíblia que Deus criou a alma "conforme a sua
própria imagem e semelhança". E repete três vêzes esta
frase, para mostrar a importância da mesma. Aquêle que
constrói um palácio ou uma obra de beneficência, coloca
nela, geralmente, nalgum lugar de honra, o seu retrato ou
a sua imagem, para dar a entender que foi êle quem mandou construir o edifício. Assim f êz Deus. Depois de ter criado o mundo material, deixou nêle o seu retrato ou a sua
imagem: a almá do homem. Esta alma não é igual, mas
apenas semelhante a Deus. Contudo ela é muito mais perfeita que o corpo e que os animais.
Vejamos algumas semelhanças da alma do homem com
o seu Criador : Sabemos que Deus é Espírito ; também a
alma humana é espírito, mas dependente de Deus. Deus é
eterno, isto é, sempre existiu e nunca morrerá·; também a
alma humana, uma vez criada, não morrerá nunca. Em outras palavras: ela é imortal. Deus é inteligentíssimo, sabe
tudo. Também a alma é inteligente: sabe pensar, refletir . e
raciocinar, o que um animal não pode fazer. Deus é um
Ser livre, pode fazer tudo o que quer; também a alma humana é. de alguma _maneira livre no seu proceder, mas é
preciso notar que Deus não pode praticar o mal. Deus está
em tôda a parte ; a alma, é verdade, não está em tôda parte,
mas pode pensar em coisas distantes.
Por causa da alma, o homem é mais belo e 'Zalioso perante Deus que as demais criaturas. Por ·causa da alma, o
homem tornou-se o senhor ou chefe e a coroa da Criação.
Mas Deus, na sua infinita bondade, parecia ainda não estar
satisfeito com a sua obra-prima. Quis que o homem não
fôsse apenas simples homem, isto é, composto de corpo e
alma, mas que f ôsse homem e mais alguma coisa. Quis Deus
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presenteá-lo, por assim dizer, com um belíssimo vestido.
Quis enfeitar a sua alma com um belo ornamento, com alguma coisa sobrenatural. E o que é ·esta graça santificante? E' um pouquinho da vida e da formosura do próprio
Deus. Ela faz com que o homem pertença à família de
Deus e que seja verdadeiramente filho do Pai celeste. Adão
ficará homem, mas revestido da graça santificante; passará
a viver da vida divina e terá direito à herança de Deus,
isto é, à pátria celeste do céu. Mas para que o primeiro
homem pudesse conservar e aumentar em sua alma a vida
da graça, foi preciso que se mostrasse sempre obediente ao
Criador. Deus lhe prescreveu um mandamento a observar.
Saberá êle observar êste mandamento? Vê-lo-emos numa das
seguintes lições.
Admiremos, entretanto, a grande sabedoria e bondade
de Deus pela criação de sua obra-prima, o homem.
Quando Deus quis dar uma companhia a Adão criou
Eva, uma mulher. Isto significa que, nos planos de Deus, a
mulher deve ser companheira do homem. E é missão da
companheira acompanhar o homem para o seu fim, que é
conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, para depois
possuí-lo eternamente no paraíso.
Quando a mulher cumpre com esta finalidade, ela desempenha fielmente a missão que Deus lhe confiou.
Desgraçadamente a primeira ·mulher levou o homem ao
pecado, mas, porque Deus não quer ver sua obra incompleta, afortunadamente Maria Santíssima conduziu novamente a
humanidade até Deus. E a Imaculada reparou superabundantemente tudo aquilo que perdêramos com Eva.
Depois de admirarmos a obra-prima da criação, o homem, agradeçamos a Deus o ter-nos dado também a nós a
vida corporal e espiritual. Mas, sobretudo, agradeçamos-Lhe
a vida da graça santificante pelo santo Batismo. PeçamosLhe a fôrça necessária para não abusarmos da nossa inteligência, da nossa vontade, dos nossos sentidos corporais,
mostrando-nos ingratos para com ftle.
Exemplo : Conta a Bíblia que o rei Antíoco fêz vir à
sua presença uma judia, mãe de sete filhos. Mandou que
comessem carne de porco, o que Deus proibira, sob pecado
grave, ao povo judeu. Mas a mãe, preferindo obedecer mais
a Deus que ao ímpio rei, recusou-se a comer. O mesmo fi-
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zeram os sete filhos. O rei deu, entij.o, ordem de matar, à
vista da mãe, todos os filhos, a começar pelo mais velho.
A corajosa mãe animava a todos na fé e obediência a Deus
e, quando só restou o mais jovem, disse-lhe estas palavras :
"Conjuro-te, meu filho, a que contemples o céu, a terra e
tudo quanto nêles se contém; lembra-te que foi Deus quem
tudo fêz do nada; não temas, portanto, o carrasco e aceita de bom grado a morte" (2 Mac c. 7.).

Leitura: David, no salmo 8, canta assim a perfeição e
dignidade do homem: "Senhor, nosso Dominador soberano,
quão admirável é o teu nome em tôda a terra, porque elevaste a tua majestade acima dos céus. Da bôca das crianças e meninos de peito fizeste sair um louvor perfeito contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o agressor. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrêlas, que tu criaste, (exclamo): que é o
homem, para te lembrares dêle? ou o que é o filho do homem, para cuidares dêle? Tu o fizeste pouco inferior aos
anjos, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste o mando
sôbre as obras das tuas mãos, sujeitaste tôdas as coisas debaixo dos teus pés. Tôdas as ovelhas e todos os bois, e,
além mar, tudo o que percorre as veredas dos oceanos. Senhor, nosso Dominador soberano, quão admirável é o teu
nome em tôda a terra !"
Questionário :
1. Quem criou o primeiro homem?
R. Foi Deus quem criou o primeiro homem.
2. De que f êz Deus o corpo do primeiro homem?
R. Do barro da terra.
3. Como fêz Deus a alrna do primeiro homem?
R. Tirou-a do nada.
4. Quem f êz à alma de todos os homens que já nasceram ou nascem?
R. E' igualmente Deus quem cria a alma de cada homem em
particular.
5. Quais as principais qualidades que distinguem o homem dos
animais e o tornam semelhantes a Deus?
R. Estas qualidades são: a inteligência e a vontade; a liberdade no agir; a imortalidade.
6. Como se chama o ornamento que torna o homem filho de Deus,
herdeiro do céu e, de maneira especial, "imagem ' de Deus"?
R. Chama-se êste ornamento graça santificante.
Leituras -

..

4
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Oração. - Senhor nosso, Criador do céu e da terra, nós
Vos adoramos. Admiramos, do fundo de nossa alma, o vosso
poder, a vossa sabedoria e bondade infinita na criaçào dos
primeiros homens. Somos mil vêzes gratos também pelos
bens do nosso corpo : olhos, ouvidos, língua, e demais órgãos e membros. Somos ainda mais gratos pelos bens da
nossa alma : memória, inteligência, vontade, imortalidade e
demais qualidades. Mas sobretudo vos agradecemos o benefício incomparável da graça santificante que nos faz "imagens" vossas e filhos vossos. Não permitais que percamos
êste ornamento tão precioso e queriao de Vós, e se, por
infelicidade nossa, o tivermos perdido, o recuperemos sem
demora, para que possamos crescer sempre mais na vida espiritual e contemplar-Vos na vida eterna. Amém. Como criatura de Deus rezemos nossa profissão de Fé:
"Creio em Deus Pai ... "
R esoluçao: Muita gente ignora a dignidade e a beleza
da graça santificante que Deus concedeu aos nossos primei1·os pais e a nós, pelo Batismo e, após o pecado, pela absolvição na Confissão. Façamos o propósito de viver sempre na graça santificante e se tivermos a ·desgraça de pecar mortalmente de nõs confessarmos imediatamente para
recuperar a graça de Deus.
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Um homem fêz uma estátua de bronze. A estátua saiu
muito perfeita. Foi colocada numa -p raça pública. Porém o
escultor nunca mais a viu. Nem se preocupou com sua sorte. Mesmo depois de morto o escultor, a estátua continuou
na praça porque era de bronze e muito . admirada por todos.
O que sucede com a estátua. não acontece com uma
criança. Esta precisa do cuidado constante de seus pais para
se criar. Sua mãe a alimenta e cuida de tôdas as suas necessidades. Quando está maior procura instruí-la. Mesmo
depois de grande, os pais não deixam de pensar em seus
filhos, de se interessar· pela sua vida e pela sua felicidade.
Deus não é um escultor nem um relojoeiro, que fêz o
mundo de uma vez e deixou-o ·viver por sua própria conta.
Deus é um pai, que deu a vida, e continua criando os seus
filhos, que cuida de suas necessidades e se interessa por
que sejam felizes.
Deus é muito mais que um pai e uma mãe; porque a
cada instante está nos dando a vida e tudo o que temos.
Um filho crescido pode dispensar o cuidado de seus pais;· porém ninguém pode viver sem o auxílio constante de Deus.
Nem o maior santo, nem o anjo mais perfeito. Principalmente êstes : . pois quanto maior é a criatura mais necessidade tem de Deus. Tudo que têm é dom, graça, esmola,
misericórdia de Deus.
Deus nos conserva na existência. Como alguém que sustenta um pêso na mão, Deus nos conserva a vida. Se nos
largasse um instante, nada restaria de nós. Deus nos ·criou
do nada. Voltaríamos para o nada donde Deus nos tirou.
Como a lâmpada elétrica, só tem luz se a usina está funcionando e mandando -energia pelo fio. No mesmo instante
que pára a usina ou se corta o fio, a luz se apaga. Nós
só existimos recebendo a cada instante a vida de Deus, como
se ~le sempre estivesse criando sem parar.
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Isto nos deve dar um grande respeito e temor de Deus.
Dependemos tanto d'tle, é o Nosso Senhor. Como ousaríamos empregar para ofender a Deus a vida que tle nos dá,
a fôrça que nos concede?
Deus é nosso Pai. Dá-nos ·a vida, nos cria, e está sempre cuidando de nossá felicidade. Jesus Cristo no Evangelho insiste muito para que tenhamos grande confiança em
Deus, nosso pai dos céus. Faz nascer o sol sôbre os bons
e maus. Tem mais cuidado de seus filhos do que das aves
do céu e das flôres do campo que veste com tanto esplendor. Não devemos viver preocupados com o dia de amanhã,
nem com a comida e a bebida. Nosso pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, embora tle deseje que a
peçamos, para mostrar nossa dependência.
A providência divina é tão cuidadosa e terna que a comparação do amor de pai ainda não dá uma idéia de sua bondade. Deus mesmo usou da comparação do amor paterno para
nos dar uma idéia mais aproximada. Assim Deus disse pelo
profeta: pode acaso uma mãe esquecer do filhinho que trouxe nas entranhas? Pois mesmo que ela se esquecesse Eu
não me esqueceria de vós, diz o Senhor onipotente.
Existe em Turim, na Itália, uma obra chamada a Pequena Casa da Divina Providência. E' pequena só no nome
porque é uma verdadeira cidade com vários milhares de habitantes, que são pobres, aleijados, órfãos, doentes e até
monstros humanos. O fundador da "Pequena Casa'\'' o Beato
Cottolengo, tinha tal confiança na Divina Providência que não
guardava dinheiro que sobrasse de um dia para outro: atirava-o pela janela.
Hoje a "Pequena Casa" impressiona a todos os visitantes, que contemplam com seus olhos o milagre permanente da Divina Providência : nem mesmo no tempo de guerra,
quando faltou pão em casa de ricos, nada faltou aos abrigados da Divina Providência.
Esta também é, embora em menores proporções, a vida
de muitas obras católicas, que milagrosamente são sustentadas por Deus.
E' bom saber que, no Brasil, os católicos mantêm cêrca
de ·sessenta por cento das obras de assistência social e de
beneficência, ficando os outros quarenta por cento para o
govêrno, as organizações oficiais, os protestantes, os espí-
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rttas e tôdas as outras entidades e associações. A diferença, porém, é que as outras ·religiões e entidades fazem muita propaganda, muito barulho e as organizações católicas
querem fazer o bem, praticar a caridade, sem alarde, conforme Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
O que é interessante observar é que os comunistas· que
tanto falam em beneficiar os operários só sabem sugar o dinheiro dos pobres e nada fazem para melhorar as suas condições. Quem está resolvendo o problema das favelas do Rio
de Janeiro é a eruzada de São Sebastião da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Mas voltemos às nossas considerações.
Se alguém merece nossa confiança é Deus. Porque nos
ama, e sabe o que faz. Sabe melhor do que nós o que é que
nos convém. Uma criança nem sempre recebe dos seus pais
tudo o que deseja. O pai lhe nega muitas coisas porque
sabe que não lhe convém. Também o pai obriga a criança
a fazer coisas desagradáveis, por exemplo, manda-a estudar,
tomar remédios, injeções, fazer operação. O filho não gostaria daquilo, mas se sujeita porque sabe que seu pai lhe manda o que é mais conveniente, sabe melhor do que êle
e lhe quer muito bem.
Assim o cristão não deve pensar que Deus não lhe quer
bem quando lhe manda sofrimentos. Deus permitiu que Jesus Cristo e Maria sofressem muito. E Jesus era o Filho
de Deus feito homem. E Maria era a mãe de Deus. Será
que Deus não queria bem a Jesus e a Nossa Senhora?
Claro que sim, e precisamente por isso lhes permitia o sofrimento para lhes dar uma glória imensa.
A providência divina cuida de nós, com muito amor.
Mas não promete a ninguém dar o paraíso neste mundo.
O céu está reservado para depois da morte. Os sofrimentos
desta vida não são motivos para duvidarmos da providência, mas sim ocasiões de praticar a resignação, paciência, a
conformidade com a vuntade de Deus.
Purificam a nossa alma, satisfazem pelos nossos pecados, nos unem a Jesus Cristo crucificado, em quem estão
tôdas as font.es da misericórdia de Deus e de nossa salvação.
Exemplo: O Santo Job é o melhor exemplo da confiança ná providência. Deus permitiu que êste homem perdesse tudo: riqueza, família, saúde. Porém no maior sofrimen-
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to ainda bendizia Deus e confiava ·na providência divina.:
"Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o seu santo
nome". Nosso Senhor lhe restituiu tudo, até muito mais do
que êle possuía antes.
Job saiu das provações com grandes merecimentos de
Deus. Sua confiança e paciência eram uma prova de muito
amor, davam grande glória à providência divina. Por isso
sua história está na Bíblia para exemplo de todos os homens até ao fim dos tempos.
Leitura. da oração".

História Sagrada -

Heuser -

·p. 184: "O poder

Questionário :
1. Que quer d·izer: Deus conserva o mundo?
R. Quer dizer que Deus continua sustentando tudo o que :Êle criou.

2. E se Dei{$ não conse1·vasse?
R. Voltava tudo ao nada donde saiu.
3. Que é providência divina?
R. E' o cuidado amoroso, a terna proteção com que Deus governa tudo o que criou.
4. Como Deus governa o mundo?
R. Dispondo tudo com fôrça e suavidade para obter o fim que
Deus tem em vista.
5. Que fim é êste?
R. A glória de Deus e a felicidade eterna dos filhos de Deus,
por Cristo Nosso Senhor.

Oração. - Pai nosso que estais no céu, confiamos na
providência que tendes para com vossos filhos. Estamos tranqüilos nas vossas mãos, certos. de que vosso amor, poder e
sabedoria sabem muito bem como governar o mundo e dar
a nós tudo o que precisamos. Muito obrigado, Senhor, por
tôdas as graças que a cada instante estamos recebendo de
vós. Que todos os homens reconheçam e glorifiquem vossa
providência, Pai dos céus, por Jesus Cristo Nosso Senhor.
Amém.
·
Com grande confiança na providência divina rezemos,
todos, o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução: Nas horas mais difíceis redobremos nossa
confiança em Deus e repitamos freqüentemente: "Meu Deus,
tenho confiança em Vós".
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Deus -nos revelou, na Bíblia, numerosos ensinamentos a
respeito dos anjos, que aparecem freqüentemente nas páginas sagradas das Escrituras.
Jesus Cristo, no Horto das Oliveiras, falou a Pedro que
poderia ter à sua disposição legiões de anjos e o profeta
Daniel escreve que mil milhões, isto é, inumeráveis anjos
assistem ao trono do Senhor.
Os Anjos estão divididos em três hierarquias e cada
uma delas em três coros. A primeira hierarquia é a dos que
contemplam a Deus : Serafins, Querubins e Tronos. A segunda se ocupa do govêrno do mundo, naturalmente seguindo a vontade de Deus, e são : Dominações, Virtudes e Potestades. E a terceira é a encarregada de executar as ordens
divinas: Principados, Arcanjos e Anjos.
Foi o Arcanjo São Gabriel que veio anunciar à Virgem Santíssima que seria Mãe de Deus e também apareceu
a Zacarias, para trazer a notícia do nascimento de São João
Batista. Os anjos anunciam aos pastôres de Belém o nascimento de Cristo. ·
Um anjo aparece a São José para esclarecê-lo a respeito do mistério da Encarnação e, mais tarde, avisa-o que
fuja para o Egito, para defender o Menino Jesus contra
Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém.
São os anjos que certificam a ressurreição de Cristo e,
na Ascensão, dizem que um dia Jesus voltará para julgar
os homens.
Também o Antigo Testamento está cheio de exemplos da ·
intervenção dos anjos. Um anjo é colocado à porta do Pa. raíso Terrestre, depois da expulsão de Adão e Eva, como
conseqüência do primeiro pecado.
Os anjos salvam Lot e suas filhas das cidades de Sodoma e Gomorra, que por causa de suas imoralidades foram destruídas pelo fogo.
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Quando o povo de Israel saiu do Egito e caminhava para a
Terra da Promissão, uín anjo de Deus o precedia.
Rafael Arcanjo _acompanhou e protegeu o filho de Tobias.
Os anjos protegem os Israelitas nos seus combates, arrasam com seus inimigos, e protegem os três jovens, que não
quiseram adorar ídolos e foram colocados na fornalha ardente, que não lhes fêz nenhum dano.
E poderíamos multiplicar ainda mais os exemplos .
. Depois que Cristo subiu aos céus,. continuam os anjos
a favorecer os Apóstolos. Assim foi um anjo que libertou
São Pedro da prisão.
Certa vez um anjo apareceu a São João Apóstolo, mas
Deus permitiu que êsse glorioso Apóstolo pudesse contemplar melhor a formosura e a beleza do anjo, e São João,
que tinha tido a felicidade de contemplar Jesus Cristo na sua
Transfiguração, ficou tão encantado e extasiado com aquela
beleza, que pensou fôsse o mesmo Deus que lhe aparecia e
se prostrou aos seus pés, mas o anjo o advertiu de que era
apenas uma criatura de Deus.
Por que criou Deus os anjos?
Deus não precisa de ninguém, pois tem em si mesmo
tôda sua glória e felicidade. Mas porque Deus é Amor inf Jnito, quis comunicar felicidade a sêres criados por Êle
mesmo, com inteli~ência e vontade. Êsses sêres são os homens e os anjos.
Os anjos, não tendo corpo como os homens, possuem inteligências lúcidas e vontades completamente livres. São mais
inteligentes do que os homens, mais geniais e têm maior
capacidade de amor. Mas Deus concedeu-lhes também sua
amizade e a êsses dotes de natureza angélica acrescentou,
por sua infinita misericórdia, a graça santificante, o mais
belo ornamento que uma criatura pode ter, pois a torna
mais e mais semelhante a Deus.
Entretanto, antes de Deus lhes conceder a recompensa
final, que é a visão beatífica, isto é, a contemplação de Deus
no céu que causa uma . felicidade completa, o Senhor provou
a fidelidade dos seus anjõs. Êles eram livres e Deus permitiu que êles se decidissem se queriam ou não obedecer
a Deus.
Ensoberbecido de sua beleza, poder e majestade, um
querubim portador de luz, e por isso chamado Lúcifer, quis
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se substituir a Deus. Era um peeado de orgulho e de tremenda ingratidão. Desgraçadamente êsse mau exemplo contagiou uma legião de outros anjos, igualmente soberbos.
Imediatamente os bons anjos, guiados por São Miguel
Arcanjo, fiéis totalmente a Deus, precipitaram Lúcifer e os
anjos maus no inferno, que Deus precisou criar para receber eternamente êsses demônios e seus seguidores. Os anjos
bons foram confirmados no bem, não podem mais pecar e
gozam da felicidade eterna.
Os anjos fiéis podem -ser chamados simplesmente de
anjos porque os anjos maus são os demônios.
Os anjos são amigos do homem, querem que êle se salve e por isso o protegem no corpo e na alma, rezam por
êle e sugerem bons pensamentos e desejos para praticar o bem.
Para nos amparar, proteger e acompanhar Deus nos
concedeu, a cada um de nós, um anjo da guarda.
Mas os demônios têm inveja e ódio dos homens, porque êles podem ainda se salvar e ocupar os postos · deixados por êles no céu!.. Por isso, o que mais o demônio quer
do homem é que êle peque mortalmente e para isso procura influir nos nossos sentidos e na imaginação. Maus
pensamentos e tentações, são armas do demônio para nos
fazer pecar, mas se não consentirmos não pecamos, pois, felizmente, o demônio não tem poder sôbre nossa inteligência e nossa vontade.
Se não dermos confiança ao demônio, se não o invocarmos, se procurarmos não pecar ou, ao menos, não ficar
no pecado, o demônio nada nos consegue fazer. Por isso não
devemos ter mêdo de feitiço, mau olhado, quebranto, des·
pacho da macumba ou feitiçaria.
Quem atende ao demônio, e vai ao espiritismo, à umbanda ou macumba, e procura relações com os maus espíritos, êsse sim pode ser influenciado pelo demônio. Há muitos terreiros de macumba, aqui no Brasil, que prestam culto aberto ao demônio. O fundador da Legião da Boa Vontade dedicou uma poesia ao seu_ "irmão Satanás".
O demônio procura afastar seus servidores da Igreja e
do padre.. E os freqüentadores das sessões espíritas e dos
terreiros de macumba podem chegar até mesmo à loucura.
E' sabido que, no Brasil, os maiores- fornecedores de loucos para nossos hospícios são o álcool, a sífilis e o espiritismo.
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Fujamos, portanto, das sessões espíritas, dos terreiros
de macumba, não queiramos saber de livros espíritas; de
orações supersticiosas, como as da "Cruz de Caravaca", nem
mesmo das publicações do "Centro Esotérico da Comunhão
do Pensamento", e o demônio não nos poderá fazer ne- .
nhum mal.
Se os feitiços e despachos pegassem os mais atingidos
seriam os sacerdotes.
As nossas principais armas contra o demônio são: o
trabalho honesto, a confissão e a comunhão, à penitência,
a oração, o sinal da cruz, a água benta, a devoção ao nosso
anjo da guarda e à Virgem Santíssima, aquela que esmagou a cabeça da serpente infern,al.
Depois de Maria Santíssima, a nenhum ser puramente
criado devemos mais devoção, mais amor e fidelidade do que
ao nosso anjo da guarda. Como nos atrevemos a fazer na
presença do nosso anjo o que nem sequer ousaríamos pensar na presença dum homem, que pudesse ver os nossos
pensamentos? Se a vista do anjo da guarda, uma só vez,
com os olhos carnais, causou tanto respeito em São João
Evangelista, quanta reverência não deve produzir em nós
o fato de que o podemos contemplar continuamente ao nosso
lado, com os olhos da fé !
Correspondamos aos desejos de nosso anjo da guarda.
Se estamos em pecado mortal, procuremos logo sair dêste
estado lastimoso por meio duma boa confissão. Não permita Deus que, em nossa relutância à graça, nos aconteça, por
infelicidade, sermos colhidos. de improviso pela morte, obrigando assim ao nosso anjo da guarda, que nos acompanhará para o Juiz eterno, de já nada mais poder fazer em nosso
favor.
Para a alma abismada na culpa e por isso imensamente infeliz, naquele momento terrível, o seu anjo se verá
forçado a abandoná-lo para sempre. Triste e afligido dará
então o seu lugar ao demônio, que a atormentará por tôda
a eternidade. Troca horrível que a fará estremecer. Mas será
inevitável, se não tratou antes de sair do pecado.

Exemplo e Leitura: Na cidade de Nínive havia um
homem muito bom, chamado Tobias. Amava os pobres e
dava-lhes ricas esmolas. À noite enterrava respeitosamente
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os cadáveres de seus conterrâneos, vítimas de cruéis perseguições.
Mas a Tobias sobreveio uma grande tristeza. Ficou cego. Aceitou, porém, resignado êste sofrimento em reparação
de seus pecados. Não se queixava. Só pedia muito a Deus
que lhe restituísse de novo a luz dos olhos.
Um dia disse ao filho, que também se chamava Tobias:
"Meu filho, emprestei uma grande soma de dinheiro a Gabelo. Vai, pois, a Ragés onde êle mora e pede-lhe esta soma".
O jovem Tobias não sabia o caminho e por isso foi à
praça para ver se encontrava uma - pessoa amiga, que por
acaso viajasse pelo mesmo- caminho.
Deus enviou-lhe então o seu anjo São Rafael. Tobias
não o conheceu. Só estranhou a beleza celeste que brilhava
através de seu corpo. O anjo muito atencioso ofereceu-se
para o acompanhar. Foram falar com o velho pai e seguiram viagem.
Chegaram à margem do rio Tigre, onde Tobias quis lavar os seus pés. De repente veio um grande peixe, que o
quis devorar. Mas o anjo disse: "Pega-o pelas guelras e
puxa-o para fora". Tobias de fato o conseguiu. Então Rafael mandou que guardasse o fel do peixe pàra mais tarde
ungir os olhos do pai.
Chegaram à grande cidade de Ecbátana. Morava ali um
parente de Tobias, chamado Ragüel, e cuja filha tinha o nome
de Sara. O anjo disse a Tobias: "Pede a Ragüel que te dê
sua filha em casamento". O jovem Tobias pediu. Mas Ragüel assustou-se muito. Pois já diversas vêzes Sara se tinha
casado, e cada vez, logo depois do casamento, um demônio
lhe tinha matado o marido. São Rafael, porém, disse-lhe que
não tivesse mêdo. E enquanto contratavam o casamento, o
anjo foi em nome de Tobias cobrar o dinheiro, na cidade
de Ragés.
Enfim voltaram os dois à casa do pai. Logo que chegaram o anjo mandou que Tobias ungisse os olhos do pai
com o fel do peixe, e êle imediatamente ficou curado. Então o velho Tobias, em sinal de gratidão, ofereceu a São
Rafael a metade de seus bens, e disse que nem . isto chegava para recompensar tudo o que lhes tinha feito.
Mas Rafael respondeu : "Quando rezavas com lágrimas
e sepultavas os mortos, eu oferecia tuas orações a Deus.
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Parecia comer e beber convosco, mas eu me sustentava com
um alimento invisível, porque eu sou Rafael, um dos sete
anjos, que estão diante de Deus. Agora, porém, já é tempo
de voltar para Aquêle que me enviou". Assim dizendo, o
anjo desapareceu, e não mais o viram.
Quanto bem f êz Deus a esta família por intermédio de
um anjo!
Questionário:
1. Quais foram os entes mais perfeitos, que Deus criou acima do
homem?
R. Os entes mais perfeitos, que Deus criou acima do homem,
foram os anjos.
2. Que são anjos?
R. Anjos são puros espíritos, que Deus criou para sua glória
e serviço.
3. Perseveraram todos os a11.jos no estado da graça?
R. Não; só os anjos bons perseveraram no bem e dêstes muitos
são os nossos anjos da guarda. Os maus revoltaram-se contra Deus
e chamam-se demônios.

Oração. - O' anjos de nossa guarda, guárdai-nos com
tanto empenho, que consigais triunfantes levar-nos para o
reino dos céus! Não permita Deus que jamais nos apartemos de vossa benfazeja companhia. Prometemos corresponder sempre aos vossos diligentes cuidados pela nossa salvação. Continuai a defender-nos dos inimigos de nossa alma.
Afastai de nós tôdas as ocasiões de pecado. Alcançai-nos,
enfim, tôdas as graças necessárias para urna vida virtuosa
e urna morte santa. E assim conduzidos pela vossa mão angelical, entraremos um dia na glória celeste, onde em vossa
companhia, veremos e gozaremos a Deus por todos os séculos
dos séculos. Amém.
Em união com nosso anjo da guarda, rezemos o "Creio
em Deus Pai ... "
Resolução : Decorar esta bela oração ao anjo da guarda para rezá-la cedo, à noite, ao meio dia e nas horas de
perigo:
Santo anjo do Senhor,
Meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina,
Sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.
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Os discípulos de Jesus queriam aprender a rezar e perguntaram a Seu Mestre: Senhor, como é que temos que dizer quando rezamos? tles sabiam que quando a gente .vai
falar com outra pessoa, ou quer escrever para ela, deve saber como tem que tratá-la. Há variedade de títulos segundo
a qualidade das pessoas: uns têm título de ilustríssimo, outros de excelentíssimo; aos cardeais se lhes diz "vossa eminência", a um rei, "majestade", o Papa deve ser tratado
de "vossa santidade", o bispo de "vossa excelência". Pois
bem, os discípulos de Jesus queriam saber qual era o título que êles tinham que usar no trato com Deus. Talvez,
êles imaginassem que deveriam chamar a Deus "O Criador",
porque ~le foi quem tirou do nada quanto existe no universo; ou talvez "O Todo-poderoso" para reconhecer o poder infinito que ~le tem sôbre tôdas as- coisas; ou também · "O Senhor", como a Escritura o chama freqüentemen-.
te, confessando com êsse título a dependência e sujeição dos
homens a Deus. O caso foi que · êles perguntaram a Jesus:
Mestre, quando falamos com Deus como é que temos que dizer?
E Jesus respondeu .•. Não disse que chamasse a Deus
de "Senhor", nem de "Todo-poderoso" ou de "Criador", mesmo que seja verdade que Deus tem direito a todos êsses
títulos. ~le disse.: Quando falardes com Deus· haveis de dizer: PAI NOSSO. Acima dos outros títulos, Deus estima o
título de Pai. Melhor que como Criador, Senhor e Todo-poderoso, tle quer que nós os homens O reconheçamos como PAI.
Há duas classes de pais. Um menino pode ser filho de
um homem por natureza ou por adoção. E' filho por natureza
aquêle que procede do pai por geração natural, isto é, por
descendência direta. Filho por adoção ou filho de criação é
aquêle que foi adotado. por uma pessoa que não era o seu pai,
mas que faz as vêzes do pai e se obriga diante da lei a lhe
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dar alimento, instrução e parte da herança como se fôsse filho por natureza.
Deus tem um Filho por natureza e muitos filhos adotivos. Jesus Cristo é o Filho de Deus por natureza. Os homens, batizados na Igreja C~tólica, são filhos adotivos de Deus.
São Paulo diz claramente na carta que escreveu aos Hebreus que Jesus é ,Filho de Deus por natureza: "Deus, tendo falado outrora muitas vêzes e de muitos modos a nossos
pais pelos profetas, ultimamente, nestes dias, falou-nos por
meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo ...
O qual foi feito tanto mais superior aos anjos, quanto o
nome que herdou é mais excelente que o dêles. Porque, a
qual dos anjos disse (Deus) jamais·: Tu és meu Filho, eu
te gerei hoje? (Heb 1, 1-5).
Os homens, é claro que, não podem ser filhos de Deus
assim, porque Deus não os gerou. Contudo poder ser filhos de Deus, por adoção.
Jesus Cristo disse, claramente, que os homens podem
ser filhos de Deus. Disse-o quando nos ensinou a rezar a
Deus chamando-O de Pai e em muitas outras ocasiões. E
é também doutrina de São Paulo, quando diz: "Vós não
recebestes espírito de escravidão. . . mas recebestes o espírito
de adoção de Filhos, pelo qual clamamos dizendo: ... Pai"
(Rom 8, 15). E o mesmo · diz o apóstolo São João.: "Considerai que grande amor teve para conosco o Pai querendo
que nos chamemos filhos de Deus e que o sejamos (na
realidade)" (1 Jo 1, 3).
Mas. não somos filhos de Deus por natureza, como Jesus Cristo. Somos filhos de Deus por adoção, como diz São
Paulo. Deus adota aos homens por filhos. E os homens as- '
sim adotados por Deus têm direito de chamar Pai a Deus,
de viver na casa de Deus, que é a Santa Igreja Católica, e
receber a herança do céu.
Existe, porém, uma diferença muito impÜrtante entre
a adoção humana e adoção divina. Quando uma pessoa adota um menino lhe comunica o que pode : direito a receber
educação, direito a morar na casa do pai adotivo, direito a
participar na herança; tudo coisas externas, no seu interior
o menino fica sendo como era antes da adoção. Porém, quando Deus Nosso Senhor nos adotou não somente nos deu
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todos êsses direitos, mas também nos mudou de modo ma_. ravilhoso, no interior, na alma.
Tendo sido adotado - por Deus, o homem fica enriquecido com a graça santificante, que transforma sua vida.
Pãra compreender um pouco melhor vamos dar um exemplo.
A videira silvestre não produz uva má 'se enxertarmos nela uma espécie boa de videira, ela começa _a produzir fruta excelente. Assim também acontece com o homem.
De si, sozinho, êle não pode produzir frutos dignos e abençoados por Deus, mas recebendo como que o enxêrto da
graça sanfificante ou da vida sobrenatural êle produz frutos
com valor para a eternidade. Os homens quando nasc_em não são ainda filhos de Deus
no sentido verdadeiro da palavra. Como disse Jesus a Nicodemos: "o que nasceu da carne é ca1'Ile". Precisa nascer pela
"água e pelo espírito" para ser de fato filho de Deus. Isto
é, os homens precisam receber o sacramento do batismo. O
batismo é o momento solene em que Deus adota a uma
criatura como seu filho. Um homem, aqui na terra, quando
quer adotar uma criancinha, tem que apresentar-se ao juiz
e assinar um documento dizendo que se compromete a cuidar, alimentar, instruir e dar uma · parte da sua herança
àquela criança, que deseja adotar. Deus faz isso mesmo no
batismo, por meio do sacerdote, que é representante de Deus.
Tôda criança, depois do batismo, pode com tôda verdade dizer que é filho de Deus e foi já admitida na casa de Deus,
que é a Igreja Católica e tem direito, se morrer, ao céu eterno e felicíssimo; E conserva êstes direitos por todo o tempo
de sua vida, contanto que não cometa um pecado mortal,
porque o pecado mortal tira _da alma a graça santificante.
A gente tem grande estima .de ser filho de pessoas ilustrea e conhecigas do mundo; por exemplo: ser filho dum
ministro, ou dum sábio, ou dum presidente da república.Nós podemos ser filhos de Deus, que -é infinitamente maior
e mais poderoso e rico do que o são os homens todos do
mundo.
São Francisco (ie Assis, quando se despojou de tudo
que possuía, até mesmo de suas vestes, para devolvê-las ao
seu pai da terra, amparado pelo seu Bispo e alegre, olhando para os céus, exclamou : "Agora, sim, posso dizer ainda com · mais verdade : Meu Pai que· estás no céu".
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Se Deus é nosso Pai, devemos ter ilimitada confiança
E' se somos pobres, ou temos que sofrer na vida, devemos olhar para Deus e pensar que Deus, sendo nosso Pai,
nos manda tais sofrimentos, porque isso é o melhor para
nós. Temos que pedir muito e com muita confiança. Se o pedimos é bom para nossa a!ma, Deus nosso Pai no-lo concederá.

n'~le

Exemplo: Numa aldeiazinha perdida lá na montanha
vivia uma velhinha, que morava na casa mais pobre da aldeia. Além de ser muito velha e muito pobre, a velhinha
estava doente e não podia mais sair da casa.
Um belo dia, chegou à aldeia um Padre missionário e
a velhinha o chamou porque queria se confessar. O Padre
foi. Entrou na casa, aproximou-se do leito e começou a falar com a pobre mulher. O Padre percebeu que a velhinha
não olhava e perguntou: A senhora não vê? - Não vejo,
não. Faz 15 anos que fiquei cega. O Padre continuou conversando e reparou que a velha não fazia movimento algum e perguntou-lhe: - Mas, como é, a senhora também
não pode mexer-se? - Pois é, Sr. Padre, faz vinte anos
que fiquei paralítica.
Então o Padre, considerando a pobreza e miséria em
que aquela mulher vivia, sua doença, a cegueira e tudo aquilo, ·lhe diz: - Então, minha senhora, já sei . o que vai
confessar: alguns pecados de impaciência e de falta de conformidade com a vontade de Deus, não é?
A boa velhinha, ao ouvir falar de impaciência e falta
de conformidade com a vontade de Deus, protestou e disse
ao Padre: - Mas como, senhor Padre, será possível a gente não estar conforme com a vontade de Deus?. . . Somos
todos filhos de Deus !
Leitura. lho pródigo.

História Sagrada -

Heuser

pp. 214-215:

o

fi-

Questionário:
1. Qual o título que ·mais agrada a Deus?
R. O título de Pai.
2. Como uma pessoa pode ser filho de Deus?
R. Uma pessoa pode ser filho de Deus por natureza ou por adoção.
3. Quem é Filho de Deus por natureza e geração?
R. Só Jesus Cristo é ·Filho de Deus por natureza e geração.
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4. N6s somos também filhos de Deus?
R. Sim, mas não como Jesus Cristo; nós somos filhos de Deus
por adoção.
5. Que direitos têm os filhos de Deus?
R. O direito de serem chamados filhos de Deus, de morarem

dentro da casa de Deus, que é a Igreja Católica, e de receberem o
céu como herança.
6. Quando é que uma pessoa começa a ser filho de Deus?
R. Quando é batizada na Igreja Católica.
7. Quando deixmn,os de ser filhos de Deus?

R. Quando cometemos um pecado mortal.

Oração. - Pai Nosso que estais nos céus, santificado
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a "'
vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de
cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as , nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com devoção filial rezemos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Observemos nos Santos Evangelhos como
Cristo se refere freqüentemente ao Pai e na cruz, ao expirar, disse: · "Pai, em tuas mãos entrego a minha alma". Repitamos também muitas vêzes: "Meu Deus, meu bom Pai"
em agradecimento das suas graças e dos seus favores.

Leituras - 5
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OS PRIVILÉGIOS DE ADÃO E EVA
13• Leitura

Muitas vêzes, temos ouvido dizer que o homem ficou
prejudicado pelo pecado original. E é bem verdade ; basta
ler um trecho do terceiro capítulo do Gênesis para vê-lo:
"Disse (Deus) também à mulher: Multiplicarei os teus trabalhos e ( especialmente os de) teus partos. Darás à luz
com dor os filhos e estarás sob o poder do marido, e êle
te dominará. E disse a Adão : porque destes ouvidos à voz
de tua mulher e comeste da árvore, de que eu te tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por tua causa;
tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias
da tua vida. . . Comerás o pão com o suor do teu rosto,
até que voltes à terra de que f ôste criado; porque és pó .
e em pó te hás de tornar" ( Gn 3, 16-20). Deus pôs êstes
e outros castigos a Adão e Eva como castigo do seu pecado, o que quer dizer que antes do pecado não tinham que
sofrer tais coisas.
O estado em que estavam os homens antes do pecado
originaL-chama-se estado de justiça original. E' dêste · estado que hoje vamos falar.
Sabemos, mais ou menos, o que é natural e o que é sobrenatural. Para entendê-lo melhor, poderíamos lembrar· o
lindo conto de Pinóquio ou Zé-Pinho. Giappeto era um marceneiro muito hábil; fazia coisas maravilhosas com a madeira. Mas tinh·a uma mágoa a entristecer-lhe a alma; não
tinha filhos. E êle gostava tanto da criançada!. . . Um dia
pegou um pedaço de madeira de pinho e começou a lavrálo com o formão: Fêz uma cabeça, uns braços; uns pés ...
E enquanto fazia os olhos e o nariz, pensava: se fôsse tão
fácil fazer um rapaz de verdade como o é fazer um boneco
de madeira. . . E eis que de repente, o boneco vira os
olhos, move os braços e começa a falar para o bom Gíappeto,
que quase caiu de costas do susto que tomou.
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O velho Giappeto conhecia as qualidades naturais da
madeira; sabia que pode se queimar e dar calor; conhecia
que a madeira bem trabalhada pode dar para fazer uma
mesa ou mesmo um boneco tão lindo como aquêle que êle
estava fazendo. Tudo isto eram qualidades naturais da madeira. Mas. Giappeto sabia também que um pedaço de pinho nunca poderia falar, virar os olhos, mover-se e brincar
como uma criança ; senão por milagre ; e se um pedaço de
madeira faz tais coisas, isso é além do natural na madeira,
é sobrenatural com relação à madeira.
O homem foi a obra-prima de Deus; saiu perfeito das
mãos divinas. Ser uma coisa perfeita, quer dizer que tem
tudo o que essa coisa deve ter conforme a sua natureza. Um
relógio é perfeito, quando tem tôdas as peças, que deve ter
e quando tôdas as rodinhas engrenam perfeitamente umas
com as outras e as molas pequeninas trabalham bem e os
eixinhos estão retos e cada um no seu buraquinho. Se faltar uma ·só peça, o relógio não é perfeito, e da mesma maneira o homem só é perfeito, quando tem tudo aquilo que por
natureza deve ter e tudo nêle trabalha direito. O homem
quando saiu das mãos de neus tinha tôdas. essas coisas:
tinha corpo e alma. No corpo os sentidos: olhos, ouvidos,
tato, etc., trabalhando com tôda perfeição. Na alma o entendimento, para conhecer; a memória para lembrar .o passado; a vontade para amar. E tudo trabalha-ya perfeitamente.
Tôdas essas coisas formavam os dons naturais. Eram
dons porque lhe foram dados por Deus de graça e eram
naturais, porque correspondiam à sua condição humana e
porque sem êles o homem não teria sido perfeito.
Mas, além disso, o homem antes do pecado original tinha outros dons, recebidos também de Deus. Êstes dons não
lhe eram devidos, estavam por cima do que correspondia
ao homem e por isso se chamam dons sobrenaturais. Eram
principalmente os dons da integridade, da imortalidade e da
graça santificante.
19 ) Dom da integridade. - São Paulo, num trecho bonito da carta aos Romanos (7, 14 s.) diz: "Eu não faço
o bem que quero, mas o -mal que não quero. . . Eu encontro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o mal está
junto de mim. Porque me deleito na lei de Deus, segundo
o homem interior; mas vejo nos meus membros outra lei
5*
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que se opõe à lei do espírito e que me faz escravo da lei
do pecado". Refere-se São Paulo à dificuldade que todos nós
sentimos para fazer o bem, mesmo quando temos desejos
de fazê-lo. O entendimento nos diz como é que devemos obrar,
mas a vontade humana é fraca e freqüentemente não segue
as normas da razão.
Antes do pecado original não era assim. Naquele estado,
a razão dizia o que se devia fazer e a vontade sempre tinha fôrças para seguir tal norma. Tal privilégio se chama
dom da integridade.
2Q) Dom da imortalidade. - E' natural qÚe as coisas
materiais se estraguem com o uso. O relógio mais perfeito
termina por deixar de trabalhar direito ; os vestidos se estragam; as plantas e os animais morrem. Também o corpo do homem, que está feito de elementos mater,iais, vaise estragando cada dia que passa e chega o momento, em
que deixa de trabalhar direito, adoece e morre. A morte
é natural no homem.
. Mas Deus tiriha dado ao homem o dom da imortalidade.
Não fôsse o pecado original, os homens viveriam felizes,
sem doença nenhuma na terra e, chegando o seu momento,
seriam levados ao céu por Deus sem ter que passar pela
morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, como diz S.
Paulo no capítulo quinto da carta aos Romanos.
3q) Dom da graça santificante. Mas, de todos os
dons que Deus dera ao homem, o mais importante foi o dom
da graça santificante.
O dom da integridade e o da imortalidade melhoravam
a parte física do homem, isto é, o corpo; a graça santificante enobrece a alma. Com a integridade e a imortalidade o homem ficava sendo mais perfeito, mas continuava sendo nada mais do que homem; com a graça santificante não
somente o homem se aperfeiçoa e enobrece, mas, além de
ser homem, começa a ser filho de Deus. A integridade e
a imortalidade só não davam direito algum para o céu; o
homem, porém, que possui em sua alma a graça santificante
tem direito ao céu, isto é, à felicidade eterna.
Pensemos, agora, na perfeição e dignidade que tinha o
homem antes do pecado original : seu corpo era perfeito,
livre de doenças, fraquezas, sofrimentos e mesmo da morte.
Sua alma era bela e formosa e porque revestido com_a graça
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santificante, era viva imagem de Deus, seu filho adotivo e
herdeiro do céu.
Consideremos a maldade do pecado que foi castigado por
Deus com a privação de tais dons. ~sse pecado é o que se
chama pecado original, com que todos nascemos, e de que
falaremos na próxima reunião.
Uma vez que o pecado original só se tira com o batismo, tenhamos muita estima dêste sacramento.
Exemplo: ·Adão perdeu os maravilhosos dons sobrenaturais que tinha recebido de Deus, porque não soube apreciar o que valiam. Se o tivesse conhecido não teria feito
aquêle desastroso pecado. Sucedeu-lhe a Adão como a um
mendigo que ia de aldeia em aldeia pedindo esmola. Era
velho e doente. Não tinha filhos para cuidar dêle. Não tinha saúde nem fôrças para trabalhar. Lá ia chamando em
tôdas as portas; uns o recebiam com caridade e davam-lhe
um pouco de pão; outros o despachavam com palavras ruins.
E o triste caminhava e caminhava ... Um dia viu, entre ó
lôdo dum caminho, alguma coisa que brilhava muito, abaixou-se para pegá-la: "E' um cristal" - pensou e _quase que
instintivamente o jogou no saco que levava nas costas. E
continuou seu caminhar de aldeia em aldeia e de porta em
porta. Um dia, certos caminhantes acharam um corpo à beira dum caminho. Era um homem morto. Era o mendigo de.
nossa história. Tinha falecido de fome. Coitado do mendigo!
E aquêles caminhantes esvaziaram o saco do pobre homem. . . Entre pedaços de pão, peças de metal e outros objetos sem valor, que o mendigo tinha guardado, brilhÓu
aquêle cristal. . . Mas aquêle cristal, que o mendigo pensara sem valor, era um grosso diamante ! E pensar que o
mendigo tinha perecido de fome, tendo consigo uma jóia de
tanto valor!
Assim foi Adão e assim são agora os homens que perdem a graça santificante, que .vale mais que todos os diamantes do mundo, por uma esmola das criaturas, um capricho,
um prazer que · no melhor dos casos não dura um dia.
Leitura. -

História Sagrada -

Heuser -

pp. 11 e 12: Criação

do homem.
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Questionário:
1. Como se chama o estado em que foram criados Adão e Eva?
R. Chama-se estado de justiça original.
2. Quais eram os dons sobrenaturais que Adão e Eva tinham
antes do pecado original?
,
R. Os dons da integridade, imortalidade e graça santificante.
3. Têm os homens agora. êsses dons sobrenaturais?
R. Não, porque os perderam pelo pecado original.

Oração. - Senhor Nosso Thms, Pai, Filho e Espírito
Santo, nós Vos damos graças pelo imenso carinho e bondade
com .que fizestes nossos primeiros pais colocando-os em estado de . graça e santidade.
Conservai-nos também, Senhor Deus, em vossa graça e
vosso amor. Isto nos basta e seremos eternamente felizes e
agradecidos. Amém.
Rezemos, todos, o "Creio em Deus Pai. .. "
Resolução : Agradeçamos sempre a Deus de têrmos sido
batizados na Igreja Católica· e procuremos nos empenhar
para que não se retarde o batismo das criancinhas. -
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Tomou Deus o homem e colocou-o no paraíso terrestre,
dando-lhe o seguinte preceito: "Não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela
comeres morrerás". Mas veio o demônio, em forma de serpente, e tentou a mulher dizendo: "De modo nenhum morrereis; pelo contrário, no dia que comerdes da fruta proibida
abrir-se-vos-ão os olhos e sereis como deuses" . .Viu, pois, Eva
que o fruto era belo, não resistiu à tentação e comeu e da
mesma forma o fêz Adão. Mal haviam comido da fruta
proibida, surgiu nêles uma vergonha, que antes não conheciam, e cheios de mêdo esconderam-se entre as árvores do
paraíso. O Senhor chamou por Adão: "Onde estás?" E êla
respondeu: "Tive mêdo, porque estava nú e escondi-me".
Disse-lhe Deus: "Mas quem te fêz - saber que estavas nu, se
não o teres comido da árvore proib_ida ?" Adão desculpou-se :
- u A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto
da árvore . e comi". E Deus dirigindo-se à mulher perguntou : "Por que fizeste isto?" Ela respondeu : "A serpente me
enganou e comi". Então Deus amaldiçoou a serpente: "Pois
que fizeste isto és maldita entre todos os animais, porei inimizades entre ti e a mulher e entre tua descendência e a
descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu em vão
tentarás morder-lhe o calcanhar". Disse Deus à mulher:
"Multiplicarei os teus trabalhos, com dor darás à luz os filhos e estarás sob o poder do marido". E a Adão disse: "A
terra será maldita por tua causa. Comerás o pão com o suor
do teu rosto até que voltes à terrâ de que fôste tirado; porque tu és pó e em pó te hás de tornar". Expulsou-os, então,
Deus do paraíso.
·
Neste quadro nós vemos que Adão e Eva cometem um
pecado, logo seguido de um castigo da parte de Deus. - Pecado é uma desobediência voluntária à lei de Deus, isto é,
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a gente com~te . um pecado quando faz uma coisa ..que Deus
não quer ou quando deixa de fazer o que lllle manda. Assim foi. Deus mandou que Adão e Eva não comesst~m daquela fruta, não fizessem aquilo. Mas êles fizeram, apesar
de ser muito fácil aquela determinação de Deus, mas preferiram desobedecer a Deus e assim pecaram. E sucede uma
coisa curiosa. Deus tinha dado a Adão e Eva a sua graça,
fazendo-os filhos seus. Tinha até prometido que êles não
iam morrer, se cumprissem suas ordens divinas. Tinha-os
feito belos e santos. E Deus queria que, quando êles tivessem filhos, os novos homens que aparecessem na terra tivessem a sua graça : Quando nascessem os filhos de Adão já
deviam nascer filhos de Déus também. Mas Adão não fêz
a vontade de Deus, desobedeceu. E o resultado foi que Adão
perdeu a graça de Deus e assim já não a podia dar a seus
filhos. Dêste modo os filhos de Adão, quer dizer, todo,s os
homens, porque êle é o nosso primeiro pai, tinham que vir
ao mundo sem a graça de Deus. Mas estar sem a graça de
Deus, quando se devia ter esta graça, desagrada a Deus. E
o que desagrada a Deus se chama pecado. E' por isto que
se costuma dizer que todo o homem nasce em pecado, porque nasce sem a graça de Deus. E uma vez que isto já vem
desde a origem da humanidade, desde Adão, êste pecado se
chama pecado original.
Alguém poderia dizer : que culpa temos nós de que Adão
tenha pecado? Culpa pessoal não temos e por isso ninguém
precisa se acusar do pecado original na confissão. Mas temos um vício de origem. Assim como os filhos dum nobre
são também nobres, os que ·descendem dum pai, que traiu
a sua Pátria e foi exilado e destituído de sua fortuna, incorrem em tôdas as conseqüências desagradáveis dessa situação. Os filhos de ricos são ricos e os pobres são pobres
por uma questão de origem.
Além de ter legado à sua descendência o pecado original, Adão sofreu um castigo muito grande que veio descendo para nós também; porque, como já dissemos, uma vez
que êle era nosso pai, nós tínhamos que receber o que êle
nos dava. Adão tinha que trabalhar para ganhar o seu alimento. Nós também temos que suar para nos sustentar. tle
tinha que fazer penitência de seu pecado e nós também temos que fazer dos nossos. Adão tinha que morrer e supor-
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tar tôd~.as dores e sofrimentos que levam à morte. Do mesmo modo tem que acontecer conosco, sofremos, para depois
morrer.
Adão ia ter tentações fortes pelo resto da vida, tinha
que lutar e rezar para vencer e não cair na tentação. Nós
também temos muitas tentações e devemos lutar e rezar
muito para não cair na tentação.
Assim vemos como o pecado é uma coisa monstruosa
que obriga um Deus tão bom a castigar assim.
Mas Deus, mesmo castigando, teve compaixão de Adão
e Eva e de seus filhos e prometeu que mandaria um Salvador ao mundo. ftste Messias prometido é Jesus Cristo que
nasceu de Maria Virgem para, nos salvar.
Fujamos do pecado que obriga Deus a dar castigos tão
grandes. Levantemos os olhos para o céu, agradecendo a
Deus o Salvador. Agradeçamos também a Nossa Senhora
pela ajuda tão bela que nos deu, aceitando ser mãe de
Jesus que nos trouxe a salvação. Procuremos lutar contra
as tentações, certos do auxílio divino, com uma grande esperança do céu.
Exemplo : ftste fato aconteceu numa cidade do Brasil.
Havia um. casal, sem filhos, que adotou · uma criança. Essa
criança cresceu e se tornou môço. Nessa época,· seus pais
adotivos já estavam idosos e por isso mesmo pensavam ir
residir numa cidade, onde teriam mais comodidades ê pudessem viver folgadamente com as suas rendas. O môço estava bem e podia continuar progredindo nos seus negócios,
pois seus pais adotivos lhe davam tudo de que êle precisava.
Num certo dia, o casal de velhos vendem sua grande
propriedade e guardam em casa o dinheiro com o propósito de, no dia seguinte, irem à cidade comprar a nova casa
e depositar o resto do dinheiro no Banco.
Pois bem, nesta noite, o filho adotivo, esquecido de todos os benefícios recebidos, rouba o dinheiro dos seus pais
e foge para longe. Qual não foi a decepção, a tristeza, o
abatimento e a indignação dos velhos pais adotivos vendo
a ingratidão, a perversidade, o crime daquele jovem, que
lhes devia tudo e que agora os deixava quase na miséria
e com a vida amargurada com tanta maldade daquele jovem ingrato.
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Foi a companhia má que perverteu aquêle rapaz.
f::le quis fazer como Adão que queria arrebatar aquilo
que só a Deus pertence.
Leitura. -

História Sagrada -

Heuser -

pp. 16 e 17: O dilúvio.

Questionário:
1. Qual foi o pecado de Adão e Eva?
R. O pecado de Adão e Eva foi o pecado de soberba e desobediência a Deus.
-2. Como se chama o pecado de Adão e Eva?
R. O pecado de Adão e Eva chama-se pecado original.
3. Que é pecado original?

R. E' o pecado que Adão cometeu e que nos privou também a
nós da graça de Deus.
4. Por que se chama pecado original?

R. Porque vem de Adão, pai e origem de tôda a humanidade.
5. Que resulta do pecado de Adão?
R. Que os homens nascem sem a graça de Deus, terão que morrei' e haverão de ter muitas tentações.
6. Como se perdoa o pecado original?

R. O pecado original se perdoa pelo batismo.
7. Todos os homens contraem o pecado original?
R. Sim, todos os homens, com exceção de Maria Santíssima, que
foi imaculada desde o seu primeiro instante.

Oração. - O' Deus onipotente que constituístes vosso
Filho Unigênito Redentor do mundo, concedei-nos a graça
de venerarmos sempre o preço de nossa salvação e por fôrça achemos neste mundo uma defesa contra os males que
nos trouxe o pecado de Adão. Amém.
_Rezemos o "Creio em Deus Pai. . . "
Resolução : A curiosidade e as más companhias levam
quase sempre ·ao pecado. Examinarei a minha consc1encia
a respeito dêstes dofs pontos : a curiosidade - e as más
companhias.
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Certo dia, enquanto Jesus ensinava sua doutrina de vida, trouxeram-lhe um' paralítico, que há muito tempo não
andava. Jesus, vendo a fé dos que o apresentaram, disse ao
paralítico: "Filho, tem confiança, perdoados te são teus
pecados".
Os judeus, que sempre espreitavam a Jesus para surpreendê-lo em alguma falta, imediatamente, censuraram o
seu gesto de perdão, dizendo: "Êle blasfema, pois só Deus
pode perdoar pecados"; mas Jesus, que penetra e lê os mais
íntimos pensamentos do coração dos homens, acrescentou :
"Por que pensais mal em vossos eorações? Que é mais f~..
cil dizer: perdoados te são teus pecados ou dizer: levanta-te e anda? Então, para mostrar que tinha poder de perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: "Levanta-te, toma
o teu leito e vai para a tua casa" (Mt 9, 2). E imediatamente o paralítico se levantou e foi para casa.
Nosso Senhor Jesus · Cristo sempre falou com muita hu:niildade de si mesmo, contudo, muitas vêzes, afirmou que
era Deus, um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Os
judeus indignavam-se contra Jesus cada vez que Êle confessava que era o Filho de Deus, o que significava que êles
entendiam as palavras de Cristo em um verdadeiro sentido
de filiação divina por natureza e não apenas em um sentido de mera graça de adoção, como, às vêzes, aparecia na
Sagrada Escritura. A não ser assim, não havia motivo para
indignação.
Em outra ocasião em que Jesus afirmou ser Deus, perguntaram-lhe bastante irritados : "Até quando nos trazes
surpresos? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente" (Jo 10,
.24) . Então Jesus lhes respondeu : "As obras que faço em
nome de meu Pai dão t~stemunho de mim. Se -eu não fizer as obras · de meu Pai, então não me creiais, mas se as
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fizer, embora não queirais crer em mim, crede em minhas
obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim
e eu no Pai".
Esta resposta devia bastar .aos judeus para aceitarem a
divindade de Jesus, ma:s êles continuavam incrédulos e cegos. Tinham olhos, mas não queriam ver, tinham ouvidos,
mas não queriam ouvir.
Jesus não só falou de grandes obras que haviam de
mostrar quem ~le era, mas também as realizou diante do
povo e em grande número. Obras que não se podiam fa- zer por fôrças naturais nem meramente humanas, mas unicamente pela onipotência divina. Os santos também operam
milagres, mas por virtude de Deus. Cristo, porém, os operou por sua própria virtude. Fêz milagres para mostrar que
era Deus e dizia que para isto que os fazia.
Entre os milagres realizados por Jesus, a ressurreição
de Lázaro foi o que mais admiração causou aos judeus.
Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, empregaram, sem
resultado, todos os recursos para salvar o irmão. E quan<io não . tinham mais es:e.erança, mandaram um mensageiro
a Jesus, que estava pregando longe de Betânia, para lhe
dizer que Lázaro, seu amigo, estava muito doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e sepultado. Marta, ao ver o Mestre, disse-lhe, cheia de fé e confiança :
"Senhor, se estivésseis aqui, nosso irmão não teria morrido".
Jesus a consolou com estas palavras divinas : "Marta, eu
sou a ressurreição e a vida" e logo, acompanhado de Marta,
Maria e alguns judeus, se dirigiu ao sepulcro.
Os judeus tinham o costume de sepultar os seus mortos em . grutas escavadas na rocha, colocando uma pesada
pedra à entrada. Ao chegar Jesus ao sepulcro, mandou que
tirassem a pedra. Então Marta se adiantou e disse a Jesus: "Senhor, já cheira mal, pois há quatro dias que foi
enterrado".
Porém Jesus, consciente de seu poder divino, ordenou
que retirassem a pedra. Diante da sepultura aberta, levantou os olhos ao céu e rezou: -" Pai, dou-te graças porque
me tens ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo
assim por causa dêste povo que me rodeia, para que êle
creia que tu me enviaste". Terminada sua oração, exclamou em voz alta : "Lázaro, vem para fora". E no mesmo
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instante, ao som desta voz divina, Lázaro, morto há mais
de quatro dias, saiu do sepulcro, cheio de vida e de alegria.
Movido de reconhecimento para com Jesus, agradeceu-lhe o
dom da vida, abraçou suas irmãs e saudou os amigos que
tinham vindo visitá-lo no túmulo.
Sem~lhante maravilha deveria convencer aos judeus que
Cristo era Deus. Porém os judeus saíram dali revoltados contra o Mestre, empedernidos na sua incredulidade, tanto mais
que Jesus a fizera para provar que era "a ressurreição e_
a vida". Somente Deus pode chamar-se assim.
Os Evangelhos estão cheios de milagres operados por
Jesus: curas de doentes atacados das mais diversas enfermidades, ressurreição de mortos, transformação de água em
vinho~ multiplicação dos pães, pesca milagrosa, e, sobretudo,
sua gloriosa ressurreição. Quem lê as páginas . sagradas das
escrituras, com desejo de encontrar a verdade, não pode
deixar de reconhecer que somente um Deus poderia realizar tantos e tão diversos milagres. Nenhuma fôrça humana
é capaz de exercer tal domínio sôbre a natureza, e a prova
é que homem nenhum foi capaz, até hoje, de fazer o que
Cristo fêz.
Os apóstolos, que viviam mais intimamente com Jesus,
compreenderam que tle era Deus. Assim, quando uma vez
Jesus lhes perguntou: "Quem dizeis vós quem eu sou?" -si-mão Pedro, imediatamente, respondeu : "Tu és o Cristo, o
Filho de Deus vivo". E para mostrar que esta vibrante confissão de São Pedro não era apenas uma prova de admiração que tinha pelo Mestre nem · uma resposta irrefletida,
Jesus acrescentou : "Bem-aventurado és tu, Pedro, porque
não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas
meu Pai que está nos céus". A confirmação de Cristo não
podia ser falsa. Se ~le não fôsse Filho de Deus, teria re- .
preendido a Pedro, pois. sua missão era ensinar a verdade.
Se foi o Pai que revelou, esta revelação é infalível.
São João traz ainda, em seu evangelho, outra declaração de São Pedro a respeito da divindade de Cristo: "Senhor, só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e
sabemos que tu és o Filho de Deus" (Jo 6, 69). Não é
somente São Pedro que confessa ser Jesus Deus; São Tomé,
diante de Jesus ressuscitado que lhe mostra suas mãos, seus
pés e lado chagados, exclama comovido : "Meu Senhor e
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meu Deus!" (Jo 20, 29). Tantas provas da divindade de
Cristo e apesar disto os judeus não creram e os incrédulos de nossos dias continuam negando-a, resistindo à verdade conhecida.
Além das. provas dadas por Cristo, por palavras e por
obras, além das provas dadas pelos apóstolos, temos ainda
o testemunho infalível do Pai Celestial. No batismo de Jesus e em sua transfiguração, ouviu-se a voz do céu, a voz
do Eterno Pai: "~ste é o meu Filho muito amado em quem
eu pus as minhas complacências, ouvi-o" (Mt 17, 5).
Em circunstâncias difíceis, em face da morte, Jesus
manteve suas afirmações de que era Deus; confirmou-as çom
o sacrifício da própria vida. Morreu para defender a verdade. Seu sacrifício não foi inútil. Através dos tempos, os
seus seguidores, os mártires, imitaram-lhe o exemplo, deram a vida, selaram com o próprio sangue a crença e a
fé na divindade de Cristo.
A Igreja Católica sempre admitiu a divindade de Jesus
Crucificado. Já não se pode dizer o mesmo de certas seitas
protestantes e cada dia cresce mais o número de pastôres
protestantes, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que negam que Jesus Cristo seja Deus.
Os espíritas, na verdade, não admitem a divindade de
Cristo. Para êles,- Alan Kardec transmitiu a terceira revelação, que é superior à de Cristo, a segunda, sendo a primeira de Moisés.
Para os da Legião da Boa Vontade, Jesus Cristo terá
o mesmo valor que Buda, Lutero, ou qualquer macumbeiro
inventor de alguma manifestação supersticiosa. Apesar de
êles se dizerem homens de boa vontade o que êles têm é má
vontade para com Jesus Cristo.
Não troquemos Jesus Cristo por nenhum homem. Seria
uma loucura e uma ingratidão. Ao contrário, procuremos
trabalhar sempre para que Cristo ·seja conhecido e amado
nesta terra de Santa Cruz, onde tantos missionários e apóstolos derramaram e derramam ainda seus suores- para que
o Brasil continue fiel a Cristo que, no santo sacrifício da
Missa, assistiu ao nascimento de nossa Pátria.
Exemplo: No tempo de Santo Atanásio, o herege Ario
ensinava que Jesus Cristo não era Deus. O Papa São Dâmaso excomungou Ario, isto é, expulsou-o da Igreja Ca-
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tólica. Mas o imperador estava com Ario e perseguia os
católicos e muitos renegaram a religião católica. ·
Neste tempo Santo Atanásio era bispo de Alexandria.
Atanásio era um homem de forte vontade. Pregava em tôda
parte que Jesus Cristo era Deus. Os hereges perseguiamno ; o imperador o desterrou cinco vêzes; mas Atanásio
conservou-se fiel à sua religião e ensinava sempre que J esus Cristo é Deus. Enfim, os hereges queriam matá-lo, . mas,
quando o procuravam numa cidade, Atanásio já estava noutr~, ensinando que Jesus Cristo é Deus.
Leitura. - História Sagrada surreição de Cristo".

Heuser -

pp. 257 a 259: "Res-

Questionário:
1. Jesus Cristo é Deus?
R. Sim, Jesus Cristo é Deus.
2. Como se pode provar que J esits Cristo é Deus?
R. Pelos seus milagres que confirmavam as suas afirmações de
Filho de Deus igual ao Pai.

Oração. - Jesus, meu Deus e Salvador, eu creio que
vós sois Deus. Vejo-vos dizendo às multidões que sois o
Filho de Deus, Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Eu
creio. Vejo-vos curando as chagas dos corpos, ressuscitando
mortos~ perdoando pecados e transmitindo uma vida divina.
Creio que sois meu Deus. Peço-vos, no entanto, que aumenteis a minha fé na vossa divindade e que eu viva esta fé
por tôda a minha vida. Fazei, também, Senhor, que todos
os homens creiam que sois o Filho de Deus vivo que nos
trouxe a salváção. Amém.
Para manifestar nossa crença na divindade de Jesus
Cristo rezemos o "Creio em Deus Pai. .. "
Resolução : "E' preciso quê Cristo reine" deve ser o
lema do nosso apostolado. Cristo é nosso rei e não o trocámos por nenhum usurpador de consciências. Só Cristo, que
é Deus, tem o direito sôbre nossas consciências.
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Chegava o tempo da Páscoa. Jesus aproxima-se de Jerusalém pela última vez antes de morrer. Por isso quis solenizar sua entrada para chamar a atenção de todo o . povo
e convencer os judeus endurecidos da verdade de sua santa doutrina. Depois que os apóstolos tinham preparado tudo,
começou Jesus sua marcha triunfal, pelo Monte das Oliveiras, para o templo. Nosso Senhor cercado pela multidão de
amigos, ao chegar no alto do monte, parou, olhou triste para
a cidade e começou a chorar. Com esta emoção súbita de
Jesus, todos se calaram para saberem o motivo. E Jesus,
soluçando, diz: "Ah! Se tu, Jerusalém, ao menos · hoje conhecesses o que te pode trazer a paz ! . . . Porque os teus
inimigos arrasarão a ti e a teus filhos ... " (Lc 19, 42 ss.).
Depois Jesus entrou triunfante no templo, onde ensinou a muitos o caminho verdadeiro da salvação.
Vemos neste fato impressionante que Jesus era de fato
homem como cada um de nós. Tinha corpo e alma, tinha
inteligência e vontade, tinha um coração com todos os sentimentos humanos. A prova disso encontramos em tôda a
Sagrada Escritura. Fala-nos ela, claramente, que Jesus, durante 33 anos, viveu e agiu como homem perfeito. Pois quem
de nós poderá duvidar disso, quando lê no evangelho que
Jesus nasceu criancinha em Belém, que teve uma Mãe, Maria
Santíssima, de quem recebia o alimento, o vestido, as carícias; com quem viveu e cresceu, 30 anos, na família de
Nazaré? E nos três anos de sua vida pública, Jesus se manifestou como homem, sujeito a tôdas as exigências da natureza humana. Logo no início, após um jejum de 40 dias
;no deserto, :ll::le sentiu fome. Uma fome verdadeira e dolo'rosa, que mais tarde se repetiu muitas vêzes nas suas penosas caminhadas por tôda a Palestina. Mas principal.mente,
quando um dia voltava à cidade, Jesus teve tanta fome que
foi procurar figos do lado da estrada para comer. Assim
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Jesus sentia também cansaço em seus trabalhos e descansava, como o fêz junto do poço de Jacob; ou então dormia,
como na barca do lago de Genesaré, durante a tempestade.
Só raríssimas vêzes em sua vida Jesus manifestou seus
sofrimentos e sentimentos particulares. Mesmo nos duríssimos tormentos de três horas na cruz, teve apenas uma palavra para exprimir suas gravíssimas dores corporais: ·"Tenho sêde" (Jo 19, 28). E devia sentir sêde abrasadora depois de uma noite e um dia de torturas, em que perdeu quase
todo o sangue e agora, pregado na cruz, vertia as últimas
gotas!
Possuía Jesus também uma alma humana?
E' evidente. Pois, se tinha um corpo real e humano, eralhe indispensável uma alma igualmente humana. Todo o
evangelho fala das manifestações de sua alma. Por exemplo,
no Monte das Oliveiras, ao entrar em agonia, disse aos
apóstolos: "Minha alma está em tristeza mortal" (Mt 26,
38). Suas últimas palavras, pouco antes de expirar na cruz:
"Pai, em Vossas mãos entrego o meu espírito" (Lc 23, 46).
A alma: de Jesus foi uma alma como a nossa. Provamno bem as suas ações e virtudes: Jesus adora e reza a seu
Pai; Jesus pratica atos de obediência e de humildade; J esus se alegra com as notícias boas e se compadece dos pobres e dos doentes.
Porém, considerando as manifestações de Jesus como
verdadeiro homem, nunca devemos esquecer que, ao mesmo
tempo, não deixou de ser Deus. Chamamo-1'0 por isso de
Homem-Deus. Jesus, porque é Deus, possuí uma natureza
divina; pela sua origem de Maria, sua Mãe, recebeu a natureza humana. Em sua vida mostrou-nos que de fato é Deus
e Homem. Atribuía-se a si mesmo a humanidade quando
dizia: "O Pai é maior do que Eu" (Jo 14, 28) ; ou chamando a Maria sua Mãe. Outras vêzes falava de sua divindade, explicando·: "O Pai e Eu somos um" (Jo 10, 30).
Estas duas naturezas, a humana e a divina, estão tão
intimamente unidas, que pertencem a uma só Pessoa, a segunda Pessoa da Santíssim~ Trindade. Mas apesar desta
união estreita, as duas naturezas nunca se confundiram, ou
se transformaram, ou se absorveram. Afirmaram isto muitos hereges antigos, que foram condenados pela Igreja em
vários concílios. Uma comparação de São Atanásio nos dá
Leituras -

6

http://www.obrascatolicas.com/

82

1

LeituTas de DoutTina Cristã

uma idéia, um pouco melhor, dêste mistério· da umao das
duas naturezas em uma só Pessoa divina de Cristo. Como
a nossa alma e o nosso corpo formam um homem, assim
Deus e Homem em Jesus formam um Cristo. Do mesmo
modo que o nosso corpo humano vive, por causa da alma,
em Cristo a natureza humana não existe senão pela Pessoa
divina. Portanto, quem dirige as duas naturezas é a Pessoa de Cristo. E', pois, impossível que a natureza humana
de Jesus se inclinasse para o pecado, ou fôsse imperfeita
e sujeita a erros, como nós o somos. Ainda mais: Jesus
Cristo, desde o primeiro instante de sua encarnação, possuía a mais perfeita sabedoria e santidade, tão completas
que, sob nenhum aspecto, podia aumentá-las.
Segue-se daí que, mesmo as ações humanas de Cristo, tinham sempre valor infinito, por serem atos da Pessoa divina, do próprio Deus. Assim compreendemos que a mais
pequenina oração, o menor sofrimento de Jesus teriam bastado para salvar a todos os homens, porque Deus agia em
tudo, não como simples homem, mas como Homem-Deus.
Uma outra conseqüência, que se segue para nós dêste
admirável mistério da união das duas naturezas em uma
só Pessoa, é que podemos e devemós chamar a Jesus Cristo de "Nosso Senhor". Pois o Filho de Deus, unindo-se tão
intimamente à nossa natureza humana, não só não perdeu
nada de sua dignidade, mas elevou, enobreceu a nós e a
todo o gênero humano, com seu exemplo de vida santa na
terra e agora no céu com sua humanidade glorificada junto do Pai. Portanto, é nosso irmão maior, modêlo de todos
os homens, soberano e Rei de tôdas as criaturas.
Outra razão por que chamamos a Jesus de Nosso Senhor
é ·por ser o nosso Redentor e nos ter livrado de nossas culpas. O Apóstolo São Paulo exprime-o bem nestas palavras:
"Humilhou-se a si mesmo, faz~ndo-se obediente até à morte. . . Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome, que fica
acima de todos os nomes, para que a ~le se dobre todo o
joelho . . . " (Filip 2, 8 s.). ·
Exemplo : Em certa cidade do Brasil, encontrando-se
um sacerdote com um espírita, entraram a discutir sôbre
religião. Depois de uma hora de discussões inúteis, o espírita sai-se com esta, para justificar a sua posição:
"Afinal, eu também sou católico!"
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Admirado o sacerdote: "E como acha possível ser católico e espírita?" "Ora, os espíritas também rezam e invocam, nas sessões, a Jesus Cristo, como chefe dos espíritos".
Sorrindo, diz o padre: "E' sempre o mesmo êrro dos
espíritas: dizem acreditar em Jesus; no entanto negam os
seus milagres, a própria divindade, e muitos dêles até negam a humanidade de Cristo".
· E para esclarecer mais a êste ignorante, explica : "O
senhor afirma um êrro, que há 2.000 anos está condenado.
Pelo ano 100, alguns pretensos sábios queriam provar que
Jesus não veio . à terra como verdadeiro homem, mas que
possuía apenas um corpo aparente, fantástico, misterioso.
Mas S. João, o último sobrevivente dos 12 apóstolos de Jesus, atestando sua íntima convivência com Jesus, logo prova
a verdade, escrevendo: "E o Verbo se fêz carne e habitou
entre nós!" Duzentos anos depois a Igreja Católica condenou esta heresia. Foi a primeira condenação solene dada
pela Igreja a êste êrro espírita".
Leitura. História Sagrada - Heuser - pp. 156 e 157: Nascimento de Jesus.
Questionário :
1. Como sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro homem?
R. Porque viveu 33 anos na terra, fazendo ações humanas como nós.
2. Quantas naturezas há em Jesus?
R. Jesus possui duas naturezas: a humana e a divina.
3. Jesus Cristo, tornando-se homem, deixou de ser Deus?
R. Jesus Cristo, mesmo como homem, sempre ficou Deus.
4. As ações de Jesus valiani mais do que as nossas?
R. Elas tinham valor infinito.

Oração. - Verbo Eterno, Filho de Deus, agora sei que
de fato descestes do céu para Vos fazerdes homem como
eu. Isto fizestes unicamente por amor de mim, para serdes ·
meu irmão, para me ensinardes a trabalhar e santificar todos os meus atos. Fazei que eu siga o Vosso exemplo. Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem!
Amém.
Professemos nossa fé em Cristo recitando o "Creio em
Deus Pai ... "
Resolução : Em nossos sofrimentos olhemos para Jesus
Crucificado e nos lembremos que :F;le sofreu mais do que nós
e por nosso amor.
6*
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Já sabemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro
homem. Vamos hoje recordar brevemente como entrou ne
mundo.
Quando Jesus veio a esta terra, quem mandava em Roma
era César Augusto. Um dia o imperador quis saber quanta gente havia no seu império. Por isso deu ordem que todos os habitantes fôssem à terra, onde haviam nascido,
para ali darem seu nome.
São José e Maria Santíssima moravam em Nazaré, na
Galiléia. José havia nascido em Belém. Por isso teve que ir
à sua terra natal, para cumprir a ordem de César. Junto com
Nossa Senhora êle se pôs a caminho . . . Era o mês de dezembro, e, naquela região, fazia muito frio e tinham que
caminhar a pé cento e quarenta quilômetros.
Finalmente, depois de muitas canseiras, chegam a Belém. Já é noite. Estão cobertos de pó, com fome e cansados
até não poderem mais. José procura logo alojamento para a
noite. Vai de casa em casa, perguntando : "Vocês não têm
um lugar, onde possamos passar a noite?" A resposta é invariável: "Que vamos fazer? Não há lugar para vocês!" E
as portas se fecham, deixando a Maria e José do lado de
f orà.
.
,
Que fazer? A noite já desceu. E Maria não poderá passá-la ao relento, pois vai cair geada. Duas grossas lágrimas
rolam pelas faces bondosas de São José. Lembra-se então que
fora da cidade há uma gruta, que serve de abrigo ao gado,
portanto uma estrebaria.
Depois de alguma caminhada encontram a triste gruta. Está escura. Tem tantas frestas, por onde entra o vento frio. Nela encontram só um pouco de palha, uma manjedoura, um burrinho e um boi a ruminar. São José prepara
tudo do melhor modo que lhe é possível. Quer acomodar
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bem a Maria Santíssima, que está muito cansada. Depois
tomam sua pobre refeição. Não tem muito que conversar.
Finalmente rezam por algum tempo e se deitam para dormir. O chão é duro e frio. Será uma noite de sofrimentos.
Maria, apesar de muito cansada, não pode adormecer.
Sabe que nesta noite fria vai nascer, neste lugar miserável,
o Menino Jesus. Começa a rezar. Seu coração se enche de
paz e de alegria. Sente a proximidade de Deus. Cai então
num profundo êxtase de amor ...
De repente uma luz celeste ilumina aquêle lugar paupérrimo. Ao mesmo tempo o chôro de uma criancinha chama a Maria à realidade. E que maravilha! Diante dela,
sôbre míseras palhinhas, está deitado o Menino Jesus a
chorar de frio. Seu nascimento fôra milagroso. Maria continua Virgem. Toma o Menino em seus braços. Envolve-o
em panos, que havia trazido consigo. O Pobrezinho está com
muito frio e por isso chora. Maria o acalenta e depois beijando-o deita-o sôbre a palha da manjedoura. Ela e S. José
o adoram. Seus olhos não podem fartar-se em contemplá-lo.
Anjinhos do céu rodeiam reverentes a cabeceira do Divino
Menino. Cantam-lhe os hinos mais lindos que já se cantaram neste mundo. O burrinho e o boi contemplam êste
espetáculo encantador, sem nada compreenderem. E fora,
o céu da meia-noite está recamado de milhões de estrêlas.
Seu brilho é hoje mais vivo, cintilam mais alegres que de
costume. Sorriem à terra, onde nasceu, por nosso amor, o
Menino Jesus.
Mas aqui não podemos passàr adiante, sem fazer uma
pequena reflexão. Reparamos na pobreza de Jesus no seu
nascimento. Sabemos que êle é Deus, é a Segunda Pessoa
da Santíssima Trindade. ~le, juntamente com o Pai celeste e o Espírito Santo, criou o mundo tão belo. Criou o sol,
a lua, as lindas estrêlas, que de noite vemos no céu. Criou
também a terra com todos os seus encantos, os animais e
finalmente o homem. ~le pode tudo. Como Deus, existiu antes de nascer. ~le pôde, por isso mesmo, escolher sua Mãe.
Poderia ter escolhido para Mãe uma rica princesa, a filha
de um rei ou imperador poderoso, poderia ter escolhido uma
jovem que só vestisse sêdas finíssimas, que se adornasse
com colares e brincos de ouro e de diamante. Mas que f êz
tle? Foi escolher uma môça pobre e desconhecida, a ·hu-
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milde Maria de Nazaré. E' verdade, Ela era a mais bela,
a mais pura e a mais santa de quantas jovens já passaram
por êste mundo; mas era pobre e quase ninguém a conhecia.
Nisto vemos como Jesus faz pouco caso dos homens de
grande nome, quando não têm coração puro. 1!:le ama os
humildes. Por isso escolheu para sua Mãe a mais humilde
dentre tôdas as mulheres.
' Ainda mais. Se Jesus é todo-poderoso, por que não deu
riquezas a Maria? Finalmente Ela poderia ser boa e ao
mesmo tempo ser rica. Ou ao menos, Ela se poderia ter
tornado rica pouco antes do nascimento de Jesus. 1!:1e, com
uma só palavra, poderia ter feito uma casa rica, um berço
de ouro, um colchãozinho de mola e lençóis de sêda. Mas
nada de tudo isso! 1!:1e prefere nascer pobre, quando poderia
nascer rico. Prefere uma estrebaria como lugar do seu Natal,
uma manjedoura como berço e palhas mofentas como colchão. Nasce no inverno frio, quando poderia nascer na primavera agradável. Por que tudo isso? Custa-nos tanto compreender êste modo de agir de Jesus. 1!:le µos quer ensinar
que não devemos prender o nosso coração às riquezas dêste mundo. Se formos pobres, devemos estar contentes com
a nossa sorte. E se formos legitimamente ricos, então devemos saber que temos o dever de ajudar aos pobres e que
não devemos viver como se o dinheiro fôsse a coisa mais
importante dêste mundo. Primeiro Deus, depois nossa alma,
a seguir o próximo e só depois os bens terrenos. Esta é a
ordem das coisas. Depois, Jesus veio pobre e tão humilde
para pagar por nossos pecados. E isto é o principal. Só
por causa do grande sacrifício de Jesus, o Pai celeste nos
perdoa, quando nos arrependemos dos nossos pecados.
Mas Jesus nos quer mostrar ainda, de um modo bem
prático, o seu amor aos pobres, aos corações simples e sinceros. Depois de seu nascimento, não chamou à gruta de
Belém os reis e os grandes do mundo, mas chamou, · por
meio dum Anjo, a uns pobres pastôres para junto do presépio.
Vejamos como foi isso. Não muito longe de Belém, à hora
do nascimento de Jesus estão acampados uns pastôres de ovelhas. Acocorados, velhos e moços, ao redor de uma fogueira,
conversam de mil coisas. Sua conversa é simples .. Falam da
vinda do Salvador dos homens. Desejam de coração que 1!:le
venha quanto antes. De repente a fogueira empalidece. Uma
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luz celeste os ilumina e um belíssimo Anjo está diante dêles.
Assustam-se muito. Mas o Anjo lhes diz com doçura: "Não
temais! Vim trazer-vos uma grande notícia. Em Belém nasceu o Salvador do mundo. Haveis de encontrar numa manjedoura uma criancinha, .envolvida em panos" (Lc 2, 12).
Mas enquanto escutam admirados, aparece uma multidão
enorme de lindos anjos que se ajuntam, alegres e contentes,
ao primeiro. Entoam, então, um lindo canto, tão lindo que
a Igreja o manda repetir aos Padres em quase tôdas as
missas. Cantam: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens de boa vontade" (Lc 2, 14). Nunca se cantou
neste mundo hino tão lindo e tão encantador. Depois, todo
o côro dos anjos volta de novo para o céu.
E os pastôres? Jamais tinham vivido momentos tão felizes como êstes. Apressados, correm a Belém para verem ali
o Menino Jesus. Encontram logo o estábulo. De mansinho entram. Pé ante pé aproximam da manjedoura. Silenciosos,
se ajoelham do lado de Maria e José. Com lágrimas nos olhos
contemplam o lindo Menino, o querido Salvador. E o Menino olha para êles e lhes sorri. Gosta tanto de corações
simples e humildes! Passam horas, que parecem instantes
rápidos, ao lado do presépio.
Depois entregam a Maria e José seus humildes presentes para o Menino Jesus. Quando a aurora sobe, êles se despedem para voltarem ao trabalho. Durante semanas só falavam e pensavam em Jesus.
Devemos nós também agradecer a Jesus a sua vinda ao
mundo. Devemos ser humildes. Nunca devemos prender o nosso coração às coisas terrenas, às riquezas.
Exemplo: São Francisco de Assis amava muito a Jesus.
Três anos antes de sua morte, para melhor comemorar o
Natal, pediu ao Papa licença de construir um presépio dentro do mato. Depois põe-se a construir uma linda gruta
com uma manjedoura, na qual colocou uma bela estátua do
Menino Jesus.
Ao redor da manjedoura dispôs as estátuas de Maria e
de José e dos pastôres. Na noite de Natal reunia ali seus
frades e acendia muitas velas. Depois festejavam ali o Natal.
De tôda a parte acorria muita gente, à qual S. Francisco
fazia um belo sermão sôbre o amor de Jesus a nós.
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Esta é a origem · dos presépios, que as famílias católicas
devem armar, para lembrar o nascimento de Cristo em Belém.
Questionário :
1. Por que veio Jesus para o mundo?
R. Para salvar a nossa alma.
2. Onde nasceu .Jesus?
R. Na gruta de Belém, num pobre estábulo.
3. Por que Jesus nasceu tão pobre?
R. Jesus nasceu tão pobre para pagar por nossos pecados e para
nos dar um exemplo de desapêgo e humildade.

Oração. - O' querido Menino Jesus, dai-me a graça de
ser sempre grato a Vós por vosso Natal. Dai-me também a
graça de compreender o desapêgo às riquezas e às coisas
desta terra. Amém.
Saudando Jesus Cristo, nosso Redentor e nosso irmão,
rezemos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Prócurarei ter em minha casa um presep10
ou, ao menos, uma imagem do Menino Jesus para colocar em
destaque no tempo do Natal. Mas o que mais agrada Nosso
Senhor no Natal é uma fervorosa comunhão.
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Pouco depois do nascimento de · Menino Jesus, o rei
Herodes, velho assassino, quis matá-lo. Haviam vindo os reis
magos para adorar o Menino recém-nascido. Herodes, fingindo-se piedoso, pediu-lhes que depois de terem encontrado o Menino Jesus, lhe viessem dizer onde se encontrava.
"Pois, dizia êle, quero adorá-lo". Mas em seu coração já tinha resolvido matar a criança.
Deus, porém, deu ordem aos reis de voltarem para casa
por outro caminho, para não se encontrarem com Herodes.
f;ste, vendo-se enganado, ficou furioso como uma fera e jurou vingança terrível. Decretou a morte de todos os meninos de Belém até dois anos de idade. Assim pensava matar
a Jesus.
Deus, entretanto, avisou a São Jos.é dos maus propósitos de Herodes e deu ordem de fugir para o Egito. Ainda
naquela mesma noite, em que foi dado o aviso, Maria e José
fugiram. Por J es11s fariam os maiores sacrifícios.
Depois de vários dias de caminhada, muito ·penosa, chegaram ao Egito. Ali tiveram que passar por grandes sacrifícios. Desconheciam a língua dos egípcios. A Sagrada
Família permaneceu no Egito por vários anos, até a morte
de. Herodes. Um anjo veio avisar a São José dêste fato. E
novamente arrumaram seus poucos haveres e voltaram para
a Terra Santa.
A volta foi menos difícil, pois. parece que Jesus era já
capaz de caminhar. Teria talvez nessa ocasião uns cinco anos
de idade. Era criança linda e encantadora de que tôda gente
gostava. De volta foram residir em Nazaré, onde ainda existia sua casa. Foi aqui que Jesus passou sua meninice e juventude até completar trinta anos.
Vamos, em pensamento, fazer uma breve visita a Nazaré, à Sagrada Família. A casa era modesta e pobre, mas
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tão limpinha que dava gôsto de morar ali. Maria era sempre tôda pura e santa de corpo e alma. Não podia tolerar
desordem e imundície de espécie alguma. Dela podem aprender tôdas as donas de casa.
Mas por que Jesus ficou tanto tempo em Nazaré? Êle>
era Deus, podia ter partido para sua missão pública aos
dezoito anos de idade. Assim começaria mais cedo suas pregações e milagres, para a conquista do mundo para Deus.
De fato, Jesus podia ter começado mais cedo, mas o Pai
celeste quis que ficasse em Nazaré até a idade de trinta
anos. A vontade do Pai foi que Êle nos desse o exemplo de
obediência, de trabalho, de humildade e de oração.
A vida de obediência de Jesus é contada por S. Lucas
quando diz: "Estava sujeito a êles" (Lc 2, 51). Pensemos
um pouco. Três eram as pessoas que viviam em Nazaré:
Jesus, Maria e José. J:esus é o Filho de Deus feito homem,
mas verdadeiramente Jesus é Deus. Maria é a Mãe de Jesus,
portanto, Mãe de Deus. São José é o espôso castíssimo de
Nossa Senhora, e tão somente pai adotivo de Jesus. Na ordem de importância primeiro vem Jesus, depois Nossa Senhora e finalmente São José.
Se fôssemos nós quem organizássemos a Casa de Nazaré
faríamos Jesus mandar e Maria e José obedecer. Mas Deus
não fêz assim.
José é o chefe da família e por isso é êle que manda
em primeiro lugar. Depois dêle, vem Nossa Senhora. E Jesus
deve obedecer a José e a Maria. Jesus via nêles os representantes do Pai Celeste. E :tl:le havia vindo para êste mundo
a fim de cumprir as ordens do Pai. E Êle obedecia ainda
que soubesse tudo melhor do ·que Maria ~antíssima e São José.
Só numa única ocasião fêz seus pais se afligirem muito por causa dêle. Quando tinha doze anos de idade, foi
em companhia de Maria e de José a Jerusalém, para tomar
parte na festa da Páscoa. Depois de passados os dias de
festa, seus pais voltaram, pensando que Êle estivesse em
um dos grupos dos peregrinos. Mas no fim do primeiro dia
de caminhada notaram, à noite, que Jesus faltava.
Podemos imaginar a dor de Maria e José. Quando em
uma família desaparece um filho, todos, pais e irmãos angustiosos procuram o desaparecido. Quanto mais tempo passa,
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sem o achar, tanto maior se torna a dor. O mesmo se deu
na Sagrada Família.
Aflitos e com lágrimas a rolarem pelas faces, Maria Santíssima e São José procuraram o Menino Jesus, durante três
dias. Foram finalmente encontrá-1'0 no templo de Jerusalém,
onde discutia com os doutôres da lei. A Mãe ao vê-lo foi
abraçá-1'0 e chorando disse: "Filho, por que nos fizeste isto?
Com que dor te procurávamos!" Jesus respondeu. "Então
não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai?"
(Lc 2, 48).
Não foi desobediência. Mas o Pai Celeste quis provar
a Maria e a José. J'esus depois disso voltou alegre com os
santos pais para Nazaré. Ali havia de ficar ainda dezoito
anos, obedecendo-lhes em tudo.
Como foi que Jesus obedeceu? Fazia tudo o que os pais
lhe mandavam. Como Menino ajudava a Mãe nos afazeres
da casa. Ia à fonte buscar água. Ajuntava gravetos e lenha para a cozinha. Lavava a louça e varria a casa. Servia
cordialmente as visitas que vinham. Colhia flôres para enfeitar a casa. Depois brincavà quando lhe sobrava tempo.
Executava sempre o que a Mãe lhe mandava. Quando
môço ajudava a São José na carpintaria. Aprendeu o ofício
de carpinteiro. Fazia tudo como José lhe indicava. Ainda que
soubesse maneiras fáceis de trabalhar, contudo não se mostrava superior ao pai adotivo que era seu mestre no ofício.
Quando São José lhe mandava executar trabalhos em casa
alheia, ~le os fazia conscienciosamente. Nunca enganava os fregueses. Jamais São José teve queixa de Jesus. E jamais
patrão algum teve um ajudante tão obediente e submisso,
como o chefe da carpintaria de Nazaré.
Com sua obediência Jesus nos quis ensinar que· também
nós devemos obedecer. Nós devemos todos obediência às autoridades da Igreja e às autoridades civis, se o que mandarem não fôr contra a lei" de Deus. Devemos respeitar as
autoridades. São os representantes de Deus. Os filhos devem
obedecer aos pais em tudo que não fôr pecado. Também
êles são representantes de Deus.
Já vimos que Jesus trabalhava com animação. Não conhecia a preguiça. A noite voltava cansado para casa. Não
tinha só poucas horas de trabalho. Começava de manhã e
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terminava de noite. Interrompia o serviço só para tomar as
refeições e para de vez em quando rezar ao Pai Celeste.
O trabalho de Jesus era pesado. Tudo devia ser feito a
mão, pois,- aillda não havia máquinas de carpinteiro. Além
disso o carpinteiro devia mesmo apanhar a madeira no mato.
Jesus não se queixava da dureza do trabalho. Com seu suor
o santificou e fêz dêle uma oração contínua. Ninguém deve
envergonhar-se de trabalhar. Jesus nos deu o exemplo.
Jesus também aqui nos deu exemplo de humildade. :tle,
o mais inteligente e o mais sábio de todos, ocupou-se com
o humilde ofício de carpinteiro. Aprendamos de Jesus a vivermos contentes com os nossos trabalhos mesmo que sejam
humildes. São agradáveis a Deus, se os fizermos por seu amor.
E finalmente, com todo êsse trabalho, Jesus não se esquecia da oração. Nunca deixou de rezar ao levantar-se de
manhã, por cansado que estivesse. Nunca omitia a oração da
noite. Jesus sempre tinha tempo para rezar. Também nós
temos tempo para a oração. E' só querer. Nunca devemos
omitir a oração da manhã e da noite, antes e depois das refeições do dia ...
Devemos meditar muito sôbre a vida de Jesus em Nazaré. Assim cresceremos sempre mais no seu amor. E quanto
maior f ôr o nosso amor a Jesus, tanto mais f àcilmente seremos respeitosos às autoridades e lhes obedeceremos.
Gostaremos mais do trabalho e o farem9s só por amor
de Jesus. Seremos mais humildes e levaremos verdadeira
vida de oração. Imitemos a Jesus em Nazaré e cumpriremos
a vontade do Pai Celeste.
Exemplo e Leitura: A vida escondida de obediência, trabalho, humildade e oração, é vida muito agradável a Deus,
porque Jesus também levou tal vida. Por isso muitos moços
e môças entram numa Ordem ou Congregação religiosa para
trabalharem e rezarem em silêncio no convento. Salvam com
isso muitas almas.
Assim fêz também Santa Teresinha. Entrou no Carmelo
com quinze anos de idade. Era môça inteligente, viva, mas
muito piedosa. Para imitar a Jesus de Nazaré, ela se fêz carmelita. Deus gostou tanto do sacrifício dela, e a cumulou
de graças, que em pouco tempo se tornou uma grande Santa.
Com 24 anos de idade voou para o céu. E hoje Santa
Teresinha é uma das mais queridas Santas entre os católicos.
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Todo o mundo a conhece. Ela se f êz desconhecida. Deus,
porém, a f êz conhecida. Em Santa Teresinha Deus mostrou
que ama muito a vida oculta.
Questionário :
1. Que nos quer ensinar Jesus· com sua vida em Nazaré?
R. Quer ensinar-nos o amor à obediência, ao trabalho, à humildade e à oração.
2. A quem devemos obedecer?
R. Devemos obedecer às autoridades eclesiásticas e civis e os
filhos aos pais, os alunos aos mestres e educadores, os operárias aos
patrões.

Oração. - O' Jesus muito amado, fôstes tão obediente,
aplicado e humilde em Nazaré. Agradeço-Vos por êste exemplo grandioso! Dai-me a graça de também eu ser sempre
obediente às autoridades, aos pais, mestres e patrões em
tudo o que não f ôr pecado. Amém.
Proclamemos nossa fé recitando o "Creio em Deus Pai ... "
. Resolução: Os pais devem imitar São José que trabalhava bastante e cuidava da sua família, as mães devem segufr o exemplo de Nossa Senhora, sempre ocupada na sua
caga, para que nada faltasse a José e a Jesus, e os filhos
devem imitar Jesus, a alegria do lar de Nazaré, principalmente pela sua obediência a José e Maria.
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Ao chegar o momento marcado pelo Pai Celestial, Jesus
fala com sua Mãe Santíssima em palavras repassadas de ternura : "minha mãe, a senhora bem sabe que vim ao mundo
para fazer a vontade do Pai Celeste e para a salvação dos
homens. E agora devo partir, para levar· a verdade aos homens, meus irmãos, para mostrar-lhes o meu amor e fazêlos amar a Deus". Despedem-se mãe e filho, mas as lágrimas da despedida são cheias de um desejo sincero de fazer
a vontade de Deus, de um amor delicado e forte aos homens.
"Vai, filho, salvar os teus irmãos que ' serão sempre meus
filhos". E assim a Virgem Maria, acompanha Jesus no sacrifício por nós.
Sigamos o Divino Mestre, ao deixar a pequenina cidade
de Nazaré e se apresentar ao público da Palestina. Sua vida
apostólica é tôda cheia de dedicação pela causa do Pai Celeste e dos homens.
Já no primeiro instante de 1sua vida humana, Cristo
se apresenta ao Eterno Pai para fazer a ·sua vontade na
salvação dos homens. E' sua preocupação constante na vida
pública. Se a Mãe Santíssima lhe pede que transforme a
água em vinho, satisfaz seu pedido porque é vontade do
Pai que apresse a hora dos seus milagres. Quando os apóstolos lhe trazem um pouco de alimento para o almôço, Jesus, esquecido de si mas com os olhos em seu .Pai Celeste,
revela o sentimento profundo, que é norma da sua vida "meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou"
( J o 4, 24) . E falando ao Pai Celeste diante de vários ouvintes, exclama: "sempre faço a sua vontade" (Jo 8, 29).
Enfim, a vida de Jesus é fazer a vontade do Pai Celeste,
quer nas horas da vida tranqüila em Nazaré, quer em meio
às caminhadas cansativas de pregação em busca dos homens para Deus. Chegará ao heroísmo, quando no jardim
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das Oliveiras a agonia cruel lhe transforma o suor em sangue a correr pela terra. Então exclamará: "Pai, se é possível, afaste-se de mim êste cálice; não se faça, porém, a mi- .
nha vontade mas a vossa". E no momento supremo de entregar a vida por n6s na cruz, há de clamar num gesto -de
entrega filial: "Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito".
Inaugura a sua vida pública com jejum e oraç.~o que se
prolongam por quarenta dias. No centro de seus trabalhos
apostólicos, sabe passar as noites em oração confiando ao
Eterno Pai as alegrias pela conquista das almas e as tristezas pelas ingratidões recebidas.
Sempre que se tratava de resolver assuntos_ decisivos
para a salvação dos homens, Jesus rezava muito. Assim é
que, certa vez, depois de uma noite de oração, reuniu os
seus discípulos e dêles escolheu doze a quem chamou apóstolos (Lc 6, 12, 13), para continuarem a sua missão divina, até o fim dos séculos. Dêste modo aprendemos que
nas horas difíceis só -em Deus encontramos a paz e a satisfação verdadeira para a vida. Mas esta oração feita no
segrêdo da solidão. se tornava prece em público, quando a
glória do Pai e o bem das almas o exigiam. "Pai, dou-te
graças, porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ou·ves sempre, mas falei assim por causa do povo que me rodeia; para que creiam que tu me enviaste" ( J o 11, 42).
Dêste _modo, a vida de Cristo não é só um olhar constante para o Pai Celeste. E' também um olhar carinhoso,
dedicado e constante para ·os homens, numa vida de exemp~o, de doutrina, de bem ao corpo e às almas dos seus irmãos os homens. · Se começa a sua vida pública pelo jejum,
oração e penitência, não é por si, mas por nós, para que o
imitemos. Se leva uma vida de trabalho incansável, mostranos o valor do trabalho santificado em nossa vida pela
união com Êle, em direção do Pai Celeste.
Três anos Jesus consagra à sua missão pública. Não
descansa nesse tempo. Percorre as cidades ensinando a revelação de Deus aos homens, que Êle chama de Evangelho e que significa "boa nqva". Essa notícia boa é que o
reino de Deus, que os judeus esperavam, estava se realizando, com a vinda de Cristo e com a Igreja que Êle ia
fundar. -
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~sse Evangelho foi conservado pela Igreja Católica, que
ensina a mesma doutrina de Cristo. O resumo dessa doutrina se encontra no Catecismo. A Catequese Popular é uma
forma de ensinar o Catecismo principalmente para os adultos.
Os espíritas também falam num Evangelho segundo o
Espiritismo. Mas êsse não é o Evangelho de Jesus Cristo.
Primeiro porque não havia espiritismo no tempo de Jesus
Cristo e depois porque os espíritas ensinam doutrinas contrárias a Nosso Senhor Jesus Cristo.
Além de ensinar a religião verdadeira, Jesus Cristo curava os enfermos da alma e do corpo, fazia milagres para
provar a sua missão divina, espalhava o bem por tÔda a parte.
E com que encanto Jesus conserva as suas amizades
humanas. Tem amigos prediletos, em cuja companhia encontra repouso de suas canseiras apostólicas. Sua amizade é
tão sincera que chega a chorar quando a dor lhes fere
o coração. E' assim que, em público, chora a morte de seu
amigo Lázaro ao ver suas irmãs chorando. Mas a amizade
verdadeira como a de Jesus dá do que tem e quanto pode,
transformando a morte em ressurreição. Ao império de sua
voz de Homem-Deus Lázaro vive de novo entre os vivos
(Jo 11, 43-44).
Jesus é o sol a iluminar as inteligências com a verdade. As multidões que . pendiam de seus lábios divinos ouvem que Deus é Pai e Providência, sempre a cuidar carinhosamente de seus filhos. Aprendem que esta vida só tem
valor em função da vida eterna que nos espera. Ficam sabendo que Jesus é Salvador dos homens. As dores e sofrimentos desta vida recebem um sentido novo de "bem-aventuranças". E os homens todos, unidos a Jesus, chamam-se
irmãos e levantando para o céu os olhos e o coração atrevem-se a dizer, confiados e contentes: "Pai nosso que estais no céu".
Que vida bela a de Jesus: dedicação completa a seu Eterno Pai e conquista amorosa dos nossos corações.
Chegará o dia da sua partida desta terra, mas não lhe
permitirá o amor uma separação. Ficará conosco através
da sua Igreja e pela sua graça, derramada sempre em nossas almas pelos sacramentos, que nos unem maís com ~le
e nos elevam ao Pai Celeste em seu Divino Espírito.

http://www.obrascatolicas.com/

19• Leitura

Exemplo: lQ Certa vez alguém interrogou o inventor
Simpson qual era a maior de suas invenções e êle respondeu : "Minha maior invenção foi descobrir que eu sou grande pecador e que Jesus é meu Salvador".
2., Um homem está sôbre a mesa de operação. Tem
câncer, incurável, na língua, que lhe vai ser cortada. Nunca
mais o coitado poderá falar. Rodeiam-no a espôsa e os filhos, chorando. O médico diz-lhe: "0 senhor quer dizer alguma coisa antes de perder a fala?" E o doente junta as
mãos, levanta ·os olhos para o céu e diz: "Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo!"
3. Os católicos mexicanos, mártires dos ferozes comunistas que durante muitos anos dominaram aquela Nação,
ao serem fuzilados diziam "Viva Cristo-Rei".
Leitura. - História Sagrada de São João Batista.

Heuser -

p. 187: Mensagem

Questionário:
1. Como se resume a vida pública de Jesus?
R. Na dedicação ao Pai Celeste e na dedicação aos homens.
2. Como se dedicava Jesus ao Pai Celeste?
R. Fazendo sempre a sua vontade e vivendo unido a ~le pela
oração.
3. Como mostrava Jesus a sua dedicação aos homens?
R. Com o exemplo de sua vida, com a sua doutrina, com o bem
que fazia.

Oração. - O' Jesus, modêlo de dedicação ao Eterno Pai
e aos homens vossos irmãos, concedei-nos a graça de vos
imitarmos procurando sempre fazer a vontade de Deus e
o bem aos nossos irmãos, para vivermos eternamente convosco e com o Pai Celeste na união do Espírito Santo. Amém.
Em sinal de profissão da nossa fé, rezemos o "Creio em
Deus Pai ... "
Resolução: Acostumemo-nos a saudar o sacerdote, a religiosa, o Catequista Popular com as palavras: "Louvado
seja Nosso Senhor Jesus Cristo".

Leituras - 7
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Vamos ·tratar, hoje, dum assunto muito importante, que
é o mistério da Encarnação do Filho de Deus. Certamente todos daqui já repararam que o sacerdote no final da
Missa, quando lê o último Evangelho; faz uma genuflexão,
pronunciando as palvras sagradas: "E o Verbo de Deus se
fêz homem e habitou entre nós". O padre se ajoelha, e
com êle todo o povo, para adorar o Verbo Encarnado.
E' sôbre êste mistério da nossa fé que vamos fazer algumas considerações.
Imaginemos Maria caminhando pelas montanhas da
Judéia, em direção à casa da sua prima Isabel. Tôda a sua
atenção está voltada para uma grande realidade, que ela
mesma leva dentro de si.
Tinha ouvido do anjo que a prima, já idosa e que nunca
tivera filhos, estava agora no sexto mês, porque Deus aceitara a sua oração e lhe concedera um filho. E ela, Maria,
que era espôsa de São José, e virgem no corpo e na alma,
também levava nas suas entranhas um grande -mistério: o
Verbo de Deus se encerrara no seu ventre e ali começava
a desenvolver-se como qualquer outra criancinha.
Realizara-se em Maria o mistério da Encarnação do Filho de Deus. A Segunda Pessoa da Santíssima Trindade toma
nela um corpo e uma alma semelhante à nossa, por·. uma
intervenção especial de Deus. Por isso dizemos que Jesus "foi
concebido do Espírito Santo".
Por que e para que se fêz Homem o Filho de Deus?
·'l'ôdas as cri~turas podiam existir ou não existir. Se
Deus as fêz do nada, foi, antes de tudo, para manifestar
a Sua bondade e para que elas, uma vez criadas, O glorificassem como seu Criador.
E' assim que os céus, os rios, os mares e as montanhas
dão glória a Deus. Os peixes grandes e pequenos, os pas-
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sarinhos tão diferentes e coloridos, as borboletas e todos
os animais cantam a glória de Deus. As conchas, as flôres
tão belas e as árvores de todos os tamanhos e qualidades
nos estão dizendo que foi Deus quem as fêz.
E a Encarnação do Verbo, por ser também obra do
Altíssimo, é, antes de tudo, para a glória do mesmo Deus.
Se tudo na criação é um hino de louvor a Deus, a Encarnação é a poesia mais bela que se entoa ao mesmo Deus ~
Com efeito, é a união sublime da terra com o céu.
Deus, espírito perfeitíssimo, f êz-se Homem no seio puríssimo da Virgem Maria e chamou-se Jesus Cristo. Dêste
modo há em Jesus, Filho de Nossa Senhora e Filho de Deus,
duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana,
possuídas as duas por uma só Pessoa, que é o Filho de Deus.
Jesus Cristo foi o único representante da humanidade,
que desde o primeiro instante da sua existência estêve unido com intimidade sem igual a Deus, e pelo qual todos os
homens puderam conseguir o estado sobrenatural de amizade com Deus, · que haviam perdido por meio do nosso primeiro pai.
Adão, no momento em que foi submetido à prova, representava todos os seus descendentes. Pecou e perdeu para
si e para todos a graça santificante ou amizade com Deus,
e, desde então, os homens deviam morrer e sofrer a luta
das más paixões. Veio Cristo, cabeça e representante também Êle, e até mais perfeito, de tôda a humanidade, e mereceu com a Sua morte na cruz a reconciliação dos homens
com Deus.
Todo aquêle, a quem forem aplicados os merecimentos
de Cristo, não só será chamado, mas será de fato filho de
Deus e herdeiro do céu, terá a visão feliz de Deus para sempre. Ter a graça santificante é participar da natureza de
Deus, como filho adotivo, porque somos de condicão infinitamente inferior e só existe um Filho de Deus por natureza: Jesus Cristo.
Mas bem se vê nisto uma grande elevação para cada
homem, que reconhece e recebe a Jesus Cristo como Filho
de Deus: "Deu-lhes (aos homens), diz São João no comêço do seu Evangelho, deu-lhes Deus o poder de se tornarem filhos de Deus" (Jo 1, 12). De inimigos nos tornamos não só amigos, mas filhos. Só a infinita bondade de
7•
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Deus podia fazer tal coisa! E é pela Encarnação do Filho
que se começa lançar a ponte de união dÓs homens com
Deus.
Jesus Cristo, portanto, é verdadeiro Deus e verdadeiro
homem. Por isso tudo quanto Jesus Cristo fêz e sofreu na
sua vida era ação divina e de valor infinito.
Como Deus tem poderes divinos, como, por ex~mplo, de
fazer .milagre, em seu próprio nome. Assim até mortos ressuscitou. Como homem nasceu em Belém e morreu na cruz.
·A humanidade de Cristo deve ser adorada, porque a
adoração se faz não à natureza humana mas à pessoa de
Jesus Gristo. Por esta razão é que adoramos o Sagrado Coração de Jesus.
Se Jesus Cristo não fôsse também homem não poderia
sofrer e morrer por nós, seus irmãos na natureza humana,
e porque ~le é Deus, seus padecimentos tê:m um valor infinito em reparação pelos nossos pecados.
Quando olharmos para Cristo na cruz ou no Sacrário
ou contemplarmos o Sagrado Coração de Jesus devemos meditar no imenso amor que o Filho de Deus feito homem
teve por nós, pobres pecadores. Foi porque Cristo veio a
êste mundo que nós podemos nos salvar eternamente, tornando-nos filhos adotivos de Deus e irmãos em Jesus Cristo.
Mas o mistério da Encarnação se prolonga na Igreja
de Cristo. E' através da Igreja que os frutos da Encarnação nos são aplicados.
No Brasil, a Igreja estêve presente desde a descoberta
da nossa Pátria. Foi justamente a "Ordem de Cristo" que
favoreceu a descoberta do Brasil. Isto mostra uma predileção de Jesus Cristo para com nossa terra. Devemos sempre ser muito gratos a Nosso Senhor.
Exemplo: Um prêso recebe n~ cadeia a visita de um
amigo rico que vai livrá-lo da prisão. Os dois estão na cadeia, mas há uma grande diferença: o prêso está sofrendo
um castigo e o outro está lá movido por compaixão. E' isto
que sucedeu com Jesus Cristo. Veio ao exílio dêste mundo
para nos libertar do pecado, que é uma verdadeira prisão.
Leitura. -

História Sagrada -

Heuser -

p. 154: Visitação

· de Maria.
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Questionário:
1. O que signifwa: "O qual foi concebido do Espírito Santo,
nasceu de Maria Virgem?" ·
R. Isto significa que o Filho de Deus se fêz homem no seio da
Virgem Maria e d'Ela nasceu. E' o mistério da Encarnação do Filho
de Deus.
2. Para que se fêz homem o Filho de Deus?
R. O Filho de :i;>eus se fêz homem para a glória de Deus e
para nos salvar.

Oração. - O' Jesus, dai-me a graça de viver a minha
fé. Por Vossa graça fui elevado à dignidade de filho de Deus.
Não permitais que eu Vos ofenda e me torne novamente filho da ira, como era ao nascer. Mas ajudai-me a cooperar
convosco, para chegar àquele grau de santidade, que Vós, o
Pai e o Espírito Santo querem de mim. Aumentai a minha fé no profundo mistério da Vossa Encarnação. Amém.
Rezemos, todos, o "Creio em Deus Pai . .. "
Resolução : Propagai a devoção ao Sagrado Coração de
Jesus e da novena de comunhões nas primeiras sextas-feiras.
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Comecemos esta lição das glórias de Maria com o canto tão belo que ela mesma entoou, num hino de gratidão
a Deus que a escolheu por Mãe. São estas as ·palavras de
-Nossa Senhora : "A minha alma glorifica o Senhor; e o
meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque lançou os olhos para a baixeza de sua serva; portanto eis que, - de hoje em diante, tôdas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque fêz em mim grandes coisas
aquêle que é poderoso e cujo nome é santo. E cuja misericórdia se estende de geração em geração sôbre aquêles que
O temem. Manifestou o poder de seu braço; dissipou aquêles que se orgulhavam nos pensamentos do seu coração. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de
bens os famintos e despediu vazios os ricos. Tomou cuidado de Israel, lembrando da sua misericórdia; conforme tinha dito aos nossos pais, a Abraão e a seus descendentes,
para sempre" (Lucas 1, 46) .
Está acima de todo louvor a glória de Maria como Mãe
de Deus. Ela mesma o reconhece e, na humildade e alegria
do seu coração, canta a Deus o mais belo dos cânticos. _Acompanhemos também esta glória tão grande de Maria, e lhe
demos os parabéns de filhos, que ficam alegres e contentes com a grandeza de sua Mãe querida.
Maria é, realmente, mãe de Deus. Como é elevada esta
verdade e como é fácil para nós prová-la. Mãe é aquela que
ajuda o próprio Deus na obra da criação ou da existência,
dando filhos a Deus. Basta que ela use do poder que recebeu de Deus, fazendo que no seu seio se forme um corpo
pequenino a quem Deus dá uma alma. Isto é ser mãe. E' o
que aconteceu com Nossa Senhora: por virtude de Deus, se
forma no seu ventre virginal _ um corpo pequenino a quem
Deus comunica uma alma. E Maria se torna Mãe. Mas êste
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º0rpo e esta alma pertencem, por um mistério indizível, ao
Filho de Deus. Por isto, o Filho que ela tem é o Filho de Deus.
,
Procuremos esclarecer com um exen{plo. Uma mãe tem
um filho que chega a ser presidente da república. Que honra e glória desta mãe que é agora mãe do president~. Por
quê? porque é mãe de um homem que é presidente. Agora,
olhemos para Maria. Ela é Mãe de Jesus. Mas Jesus é o
Filho de Deus, é Deus. Portanto, Maria é Mãe de Deus,
porque o filho que ela, tem é Deus.
Mas .como era bela esta Mãe que Deus escolheu. Se nós
pudéssemos escolher nossa mãe, certamente a faríamos encantadora de corpo, inteligente e bondosa de coração. Pois
Deus pôde escolher sua Mãe. Por isto
que Êle a fêz tão
bela assim. Fêz primeiro que ela f ôsse imaculada, isto é, que
nunca tivesse tido pecado, mas sempre tivesse estado cheia
da graça de Deus. Depois quis que ela fôsse Virgem e Mãe.
Só Deus podia fazer tanta beleza em sua Mãe. E enriquecida
assim com todos os dons de corpo e de alma, Deus olhou do
céu para a terra. Na terra, viu uma cidade pequena e desconhecida. E viu também uma casa pequenina e limpa, onde
morava a Imaculada Virgem Maria. E Maria, tão enriquecida e feita tão bela por Deus, atraiu os seus olhares divinos e Deus a amou tanto que a escolheu por mãe. Desde
tôda a eternidade a tinha amado de modo especial e por
isto lhe tinha dado tantas qualidades boas, preparando-a
para aquêle dia e para aquela hora em que ia começar a
chamá-la de Mãe.
E' então que uma voz do céu se vai fazer ouvir na casa
de Maria. Ouçamos, ' com atenção, esta voz, porque nos interessa. E' São Lucas (1, 26 ss.) quem nos conta esta história bonita: "foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma
cidade da Galiléi~, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, que se chamava José, da casa de
David, e o nome da Virgem era Maria. E, entrando o anjo
onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça;
o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela
tendo ouvido estas coisas turbou-se com suas palavras e
discorria pensativa que saudação seria esta. E o anjo disselhe: não temas, Maria, pois achaste graça. diante de Deus,
eis que conceberás no teu ventre, e darás à luz um Filho
e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. ~ste será grande, e será cha-

e
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mado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus ihe dará o tror;
de seu Pai David, e reinará. eternamente na casa de Jacob,
e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo: como
se fará isso, pois eu não conheço varão? E, res-pondendo
o anjo; disse-lhe: o Espírito Santo descerá sôbre ti, e a
virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E, por
isso mesmo, o Santo que há de nascer de ti será chamado
Filho de Deus. Então disse Maria: eis aqui a escrava do
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra". Desta voz
de Deus por meio do Anjo, vemos que Maria era Virgem e
que Deus a escolheu por Mãe. Mas quis primeiro o seu consentimento e Nossa Senhora, que não sabia negar nada a
Deus, disse que sim e aceitou. Naquele mesmo instante começou a ser Mãe de Deus. Mas porque Deus, fazendo-se
homem, um como nós, se fazia nosso irmão, Maria começou também a ser nossa Mãe. Olhemos para Deus admirados pelo prodígio e agradecidos pela bondade e amor para
com Maria e para conosco.
Mas temos ainda um eco desta voz de Deus nas palavras de Santa Isabel que era prima de Nossa Senhora. Sabendo Nossa Senhora que sua prima estava para ter um
filho, foi visitá-la e prestar-lhe os seus serviços. Isabel, porém, ficou cheio do Espírito Santo.; e exclamou em alta voz,
e disse : "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre. E donde a mim esta dita que a Mãe
do meu Senhor venha ter comigo?"
"Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és
tu entre as mulheres" - foi assim que Deus falou a Maria,
quase no momento em que a ia chamar de mãe. "Bendita
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre"
são as palavras que soam na casa de Isabel, num momento em que Maria já ouvia a voz de Deus que a ~hamava
de Mãe.
E' seguindo esta revelação de Deus que nós também
dizemos e confessamos com a convicção inabalável da nossa
fé: Maria é Mãe de ·Deus.
E terminamos, com a santa Igreja, a oração começada
pelo anjo e continuada por Santa Isabel: "Santa Maria,
mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora
de nossa morte. Amém.
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Cada vez que rezamos o nosso rosario ou o nosso têrço,
pensemos com devoção que Maria é Mãe de Deus. Rezemos
com freqüência o Rosário ou o têrço, dizendo com atenção e afeto : Santa Maria, Mãe de Deus.
Nossa grande tristeza quando falamos de Maria Santíssima é verificarmos que nossos irmãos separados, os protestantes, apesar de . dizerem que amam muito a Jesus Cristo, na realidade, não prestam as honras devidas a Nossa
Senhora. Como é possível agradar um bom filho sem reverenciar a sua Mãe?
E' muito triste ver um filho que não quer bem à sua
bondosa Mãe. Isto depõe muito contra o filho que não quer
saber de sua Mãe, que não respeita e não ama sua Mãe.
Por isso precisamos rezar pelos nossos irmãos separados.
Devemos amar Maria, nossa Mãe celestial, por nós e pelos nossos irmãos separados.
Os dois povos, aos · quais estão ligados os países latinoamericanos, por sangue e por descobrimento, o povo espanhol e o povo português sempre se destacaram no amor e
na devoção a Santa Maria.
Na América Latina e no Brasil há mumeras cidades
com os nomes de Nossa Senhora, que é Padroeira dessas
mesmas cidades.
A Padroeira de tôda a América Latina é Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e a Rainha do Brasil é
Nossa Senhora Aparecida, no Estado de S. Paulo.
O povo brasileiro tem também uma grande devoção a
Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Portugal.
Quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima percorreu o Brasil, multidões, como nunca antes se tinha ·visto, acorreram para homenageá-la.
Em Aparecida do Norte, continuamente, há romarias de
várias partes do Brasil para visitar e honrar Nossa Senhora
Aparecida.
O povo brasileiro quer realmente bem a Nossa Senhora.
E' por isso que . os espíritas e os da Legião da Boa Vontade
falam também em Maria, mas não a honram verdadeiramente porque não a reconhecem como Mãe de Deus.
Exemplo: Era o dia 22 de julho do ano 431. Na cidade
de Éfeso, os bispos e santos padres representantes do mun- ·
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do católico reafirmavam solenemente contra Nestório que
Virgem Maria era Mãe de Deus. Foi um triunfo sem igual.
Os fiéis gritavam · por tôda parte: Maria é realmente Mãe
de Deus, ontem, hoje e sempre. Santa Maria Mãe de Deus.
Leitura. - História Sagrada - Heuser lavra: Jesus dá-nos Maria por Mãe".

p. 254: "Terceira pa-

Questionário:
1. Maria é Mãe de Deus?
R. Sim, Maria é mãe de Deus.
2. Por que dizemos que Maria é mãe de Deus?

R. Porque é mãe de Jesus Cristo que é Deus.
3. Como sabemos que Maria é mãe de Deus?
R. Pela sagrada escritura e pelos ensinamentos da Igreja.

4. Como foi que Deus fêz a sua Mãe?
R. f.:le a fêz . bela, imaculada e Virgem.

Oração. - Ave, Maria. . . Santa Maria. . . Rezemos,
piedosamente, o "Creio em Deus Pai. .. "
Resolução : Nossa Senhora de Fátima pediu que se rezasse o têrço para ganhar as bênçãos de Deus. Rezemos,
também, antes de dormir, três Ave-Marias, para que tenhamos uma boa e santa morte.
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Nesta lição consideremos dois granàes privilégios da
Mãe de -Deus: o ser ela Imaculada e o ser sempre Virgem.
Conta São João no capítulo 12 do Apocalipse uina das
suas muitas visões. Diz que apareceu no céu um grande sinal. Êste sinal era uma mulher vestida de sol, que tinha
por baixo dos pés a lua e em volta da cabeça uma coroa
de 12 estrêlas. Ao mesmo tempo viu surgir um dragão vermelho com sete cabeças, que com a cauda precipitou na terra
a têrça parte das estrêlas do céu. E o dragão parou diante
da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o
seu filho, logo que nascesse. E deu à luz um filho varão,
que havia de ser rei de todos os povos. E o seu filho foi
arrebatado para o trono de Deus e a mulher fugiu para
o deserto, onde tinha um ·retiro, que Deus lhe havia preparado.
E depois de contar como São Miguel e os seus anjos
lutaram contra o dragão e o precipitaram na terra, São
João continua dizendo que o . dragão saiu em perseguição
da mulher. Mas foram dadas à mulher duas asas duma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu
retiro, fora da presença da serpente. E a serpente lançou
da sua bôca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fôsse arrebatada pela corrente. Porém a terra
ajudou a mulher, abriu a sua bôca e engoliu o rio, que
o dragão tinha vomitado. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus filhos, que guardam
os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. E, por
fim, parou o dragão sôbre a areia do mar.
f:ste grande sinal é uma referência às palavras de
Isaías: "Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um
filho e o chamarão· pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco" (Mt 1, 23; Is 7, 14).
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Portanto a mulher é Nossa Senhora, o dragão é o dt
mônio, que arrastou consigo para o inferno grande parte
dos anjos, o filho varão arrebatado para o trono de Deus
é Jesus, que é Deus. As duas asas dadas à mulher para escapar à influência de Satanás são os dois grandes privilégios de Maria : a Imaculada Conceição e a Virgindade perpétua. A terra, que vem em auxílio da mulher e traga o rio
vomitado pelo dragão, é a Igreja Católica com todos os fiéis,
que sempre proclamam as glórias de Maria.
Imaculada Conceição de Maria quer dizer que, desde o
momento em que Deus criou a alma de Maria, para uni-la
ao seu corpo, fêz com que não tivesse o pecado original,
que passa a todos os homens através da geração natural,
porque, quando Adão pecou, pecou como representante de
tôda a natureza humana.
Desde o primeiro instante. da sua existência, Nossa Senhora ficou livre da mancha original, por um especial privilégio de Deus. A lei geral era que todos os descendentes
de Adão contraíssem a mancha da inimizade com Deus, mas,
porque Maria tinha sido destinada pelo mesmo Deus para
ser a Sua Mãe, não convinha que Ela estivesse um só instante sujeita à lei do pecado, que fôsse primeiro inimiga
de Deus, para depois ser Sua Mãe.
Fôra Deus que dera a lei e, como senhor da lei, também
podia fazer exceções, podia preservar a Maria do contágio
universal, podia e convinha que o fizesse e de fato o f êz.
Maria nunca estêve nem um só instante sob o domínio
do dragão infernal, mas entre Ela e o demônio existe a
a
mesma inimizade, que existe entre a Sua descendência
descendência da serpente, isto é, entre Jesus e o diabo.
E foi Ela que, com o Seu pé imaculado, lhe esmagou a
cabeça e, pela vitória do Seu divino Filho na cruz, lhe infligiu a tremenda derrota, e impedindo-o de prejudicar os
eleitos, que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em
Jesus Cristo.
Maria é Imaculada, porque recebeu antecipadamente os
méritos de Cristo na cruz. Jesus Cristo foi o Redentor de
todos os homens. E enquanto para os outros homens os merecimentos de Cristo foram aplicados para lavar-lhes a culpa
original, para Maria os mesmos merecimentos foram aplicados para impedir que ela contraísse a mancha do pecado

e
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,riginal. Os outros foram libertados do pecado. Maria não
chegou a cair no pecado, nem a ser condenada e isto pela
graça de Cristo.
Maria é Imaculada para ser a Mãe de Deus. Sendo livre do pecado original, Maria não tinha também a inclinação para o pecado, de . modo que durante tôda a sua vida
não cometeu nenhum pecado, nem a mínima falta, como
convinha à Mãe de Deus. Em si ela podia pecar, porque era
livre, mas foi tão grande a abundância de graças, que recebeu, e colaborou tão bem com elas, que nunca ·ofendeu em
nada ao s_eu Deus.
Desde os primeiros séculos, a Igreja celebra a integridade de Maria, proclamando-a Virgem antes, durante e depois do parto de Jesus.
Para que venha ao mundo uma pessoa humana, é necessário que pai e mãe colaborem. Mas no caso de Jesus
que, embora verdadeiro homem, não era pessoa humana, mas
pessoa divina, não foi assim. A colaboração do pai foi substituída pelo poder de Deus.
Quando o anjo Lhe veio anunciar que seria a Mãe de
Deus, Nossa Senhora perguntou, mostrando seu firmíssimo
propósito de conservar a virgindade: "Como se fará isso,
pois eu não conheço varão?" (Lc 1, 34). Sabia que a virgindade era agradável a Deus e agora recebera por Gabriel a manifestação da vontade de Deus para ser Sua
Mãe e, · não sabendo combinar as duas coisas, pergunta como
se fará, porque está disposta a fazer o que Deus quer. E
a resposta do anjo é clara: esta será uma das grandiosas
e raras obras do poder de Deus: Maria ser~ Mãe, permanecendo sempre Virgem. Assim como o Filho de Deus tornando-se' Homem não deixava de ser' ·Deus, também a Virgem Maria tornando-se Mãe de Deus não deixava de- ser
Virgem.
Não teria sentido que Deus fizesse um milagre tão
grande, para salvaguardar a virgindade de Maria só por
alguns meses, permitindo ·que ela a perdesse no momento
do nascimento de Jesus.
Do mesmo modo como Jesus saiu depois do sepulcro
fechado e selado e entrou onde estavam os discípulos, apesar de terem ·as portas fechadas ; do mesmo modo que os
raios do sol atravessam o vidro sem o quebrarem e sem
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lhe fazerem a menor mancha, assim também, e duma m ç,
neira ainda mais incompreensível, Jesus Cristo saiu do seio
da sua Mãe, sem prejuízo algum da virgindade materna.
Nem se pode admitir que Maria, depois de gerar o Filho de Deus, tivesse violado o voto de virgindade e fôsse
mãe de outros filhos. Aliás, se ela tivesse outros filhos, J esus moribundo na cruz não a teria recomendado aos cuidados de São João, pois os outros supostos filhos teriam,
por lei, obrigação de cuidar dela.
Quando a Sagrada Escritura fala dos irmãos de Jesus,
ela se refere aos primos, que ainda hoje no Oriente são
chamados com o mesmo nome de irmãos. Afirmar que Maria
teve outros filhos além de Jesus, disse Orígenes no 3Q século,
é ser louco ou herege. Infelizmente é isto que afirmam os
protestantes.
Nós, com tôda a verdade, honramos em Maria uma virgindade perpétua e uma integridade perfeita. Na conceição
e nascimento do Filho, a virtude do Espírito Santo de tal
modo assistiu à Mãe, que ·Lhe deu a fecundidade e Lhe conservou a perpétua virgindade.
A festa da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro, é uma
das festas mais populares no Brasil.
Nos Éstados Unidos, no final da procissão da Imaculada, costuma-se fazer a renovação do compromisso da Legião
da Decência, obrigando-se a rião assistir a filmes maus ou con-·
denados, a não ler revistas inconvenientes e prejudiciais, a
não comprar produtos, cujos anúncios sejam imorais. E tudo
isto é feito como homenagem à Imaculada Conceição de
Maria.
No Brasil, o povo também louva Nossa Senhora dando
o nome de Maria, e de seus títulos como Aparecida, Lourdes,
Fátima, Carmen, Rosário, a pessoas de sua família.
Algumas religiosas, como as Missionárias de Jesus Crucificado, recebem tôdas o nome de Maria. O fundador dessa Congregação foi o apostólico Bispo de Campinas, D.
Francisco de Campos Barreto, que fêz um voto de em tôdas
suas pregações falar de Maria Santíssima.
Há também aquêles jovens que de maneira especial querem homenagear Nossa Senhora e se tornam ou congregados marianos ou, então, filhas de Maria.
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Mas todos devemos proceder como filhos de Maria, da
melhor e da mais pura de tôdas as Mães.
Exemplo: lQ Nossa Senhora, aparecendo em Lourdes a

Santa Bernadete, disse que era a Imaculada Conceição e
confirµiou as .suas palavras com muitos milagres.
2Q Nossa Senhora, aparecendo em Fátima a três pastorinhos, disse que era a Virgem do Rosário e que muitas almas
iam para o inferno, por causa dos pecados contra a pureza.
E pediu que fizessem penitência e rezassem o têrço.
3Q O apóstolo do Brasil, o Padre Anchieta, para salvar
o Rio de Janeiro da invasão dos protestantes franceses, .precisou ficar algum tempo morando junto com os índios tamoios e para não cair em tentações contra a pureza, pediu a proteção de Nossa Senhora, escrevendo na praia um
poema de amor e gratidão a Nossa Senhora.
Leitura. de Caná.

História Sagrada -

Heuser -

pp. 169-170. As bôdas

Questionário:
1. O que quer dizer: Ma ria é Imaculada?
R. Quer dizer que desde o primeiro momento da existência de
Maria, quando Deus criou a sua alma para uni-la ao seu corpo, preservou-a de contrair a mancha do pecado original, e depois, durante
a vida, ela ·nunca cometeu a mínima ofensa contra o seu Deus.
2. Por que a Igreja ensina que Maria é sempre Virg em ?
R. A Igreja ensina que Maria é sempre Virgem, porque consta,
em parte pelo Evangelho, ·em parte pela Tradição, que ela se tornou
Mãe de Jesus sem perder a sua virgindade, nem antes, nem du rante,
nem depois do parto.

3. Nossa Senhora teve outros filhos além de J esus?
R. E' o que afirmam os protestantes para diminuir a dignidade de Nossa Senhora.

Oração. - "Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do Sumo Bem".
Maria, Mãe de Deus e querida Mãe nossa, não nos abandoneis nas nossas dificuldades. Vós, por especialíssimo privilégio de Deus, fôstes preservada do pecado original,
por
conseguinte, da má concupiscência. Mas nós sofremos a fôrça das tentações da carne, do demônio e do mundo, que
nos atrai. Compadecei-Vos, pois, de nós e alcançai-nos de
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Deus graças abundantes para guardar a santa pureza, que
tanto agrada a Cristo, que nos ensinou: "Bem-aventurados
os puros de coração, porque êles verão a Deus". Ajudai-nos,
Virgem-Mãe de Deus, e tudo poderemos. Amém.
Rezemos, em união com Maria Santíssima, o "Creio em
Deus Pai ... "
/

Resolução: Como Deus gosta tanto da pureza que escolheu uma Mãe Imaculada e sempre Virgem, guardemos a
pureza para imitar a Nossa Senhora e agradar a Deus. Ajudemos os outros a guardar a pureza e a fugir das ocasiões
próximas de pecado, destruindo niaus livros, revistas, e fotografias indecentes. Vestindo com decência e aconselhando
que os outros também se vistam decentemente e evitando
conversas e modinhas imorais.
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MARIA E' MÃE DOS HOMENS. CO-REDENTORA
MEDIANEIRA
23' Leitura

Freqüentemente nós, católicos, somos acusados pelos protestantes, nossos irmãos separados, de exagerarmos nossa
piedade para com Nossa Senhora. Dizem que nós tiramos
a glória de Jesus para dá-la a 'M aria Santíssima. Falam que
os católicos introduzem, em tudo, Nossa Senhora, quando só
deveriam considerar nosso único Mediador Jesus Cristo.
Estão redondamente enganados nossos irmãos separados.
~les é que exageram suas atitudes para com Nossa Senhora, negando-lhe o pôsto de destaque em que o próprio Deus
colocou Nossa Senhora.
Se Deus quis precisar de Maria Santíssima com maior
razão nós precisamos dela. Mas sabemos colocar Nossa Senhora no seu justo lugar: abaixo de Deus mas acima das
outras criaturas, porque o próprio Deus a chamou para a
mais alta das dignidades, a de ser Mãe de Jesus, o Filho
de Deus feito homem.
Justamente, porque Maria é Mãe de Deus, é ela
· Imaculada e sempre Virgem. E porque ela deu à luz
o Filho de Deus feito homem, que em si elevou novamente
tôda a natureza humana decaída em Adão, Maria se tornou
Mãe de todos os homens renascidos para o mundo sobrenatural. Além disso foi associada de modo especial a Cristo
na sua obra redentora, e por isso é Co-redentora e Medianeira.
Com efeito, ninguém participou mais ativamente do sacrifício de Cristo do que Maria. Maria sofre com Jesus, porque Jesus é seu Filho, porque Jesus é inocente, porque Jesus
morre em lugar dos homens, porque os sofrimentos de Jesus
para muitos serão inúteis, porque não serão aproveitados
por muitos de má vontade.
L eituras -
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E é no momento solene do sacrifício redentor que J esus olha para a sua Mãe e vê nela o maior tesouro que
podia deixar aos homens. Consideremos que é Deus quem fala
e que as suas palavras são onipotentes. Jesus, pois, tendo
visto sua Mãe e o discípulo que Êle amava, isto é, São
João Evangelista, disse à sua Mãe: "Mulher, eis aí o teu
filho". Depois disse ao discípulo: ''Eis aí a tua mãe". Con·forme a interpretação· dos Santos Padres, São ·J oão representava naquele momento tôda a humanidade, que Jesus
confiava aos cuidados maternos de sua Mãe. E depois ...
Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: "Tudo está consumado !" E, inclinando a cabeça, morreµ.
Foi êste o sacrifício, que remiu a todos os homens, de
maneira superabundante, porque oferecido pelo próprio Filho de Deus, e portanto ·de vaJor infinito. Nada mais faltava, ao sacrifício de Cristo. Mas por vontade de Deus Pai,
para poder adotar os homens como filhos, torna-se necessário que cada um coopere com a graça, que lhe é dada por
Cristo. A própria Mãe de Deus devia cooperar para a sua
redenção,, oferecendo a Deus, na qualidade de Mãe de Deus,
em umao com o seu Filho, o sacrifício redentor. Ora, o
seu Filho não morria só por ela, mas morria em nome de
tôda a humanidade e para elevá-la ao estado sobrenatural
perdido pelo pecado de Adão. E se Nossa Senhera oferecia
a Deus o sacrifício do seu Filho, se renunciava a todos os
direitos maternos, que tinha sôbre Êle, desinteressando-se,
por assim dizer, de provar a sua inocência, é porque sabia
que Êle está'va carregado com os pecados de todos os homens e voluntàriamente Se oferecia em lugar dêles para
salvar a todos. Por isso, sabendo por Isaías, por outros profetas e provàvelmente pelos lábios do próprio Jesus, que
Seu Filho tinha de Deus o preceito de morrer por todos os
homens, une-se ao sacrifício, que Cristo faz de si mesmo áo
Pai e aceita generosamente a vontade salvadora de Deus
e torna-se, assim, a co~redentora do gênero humano.
Assim Maria em sentido verdadeiro tornou-se a "mãe
de todos os viventes", não na ordem natural, mas na ordem sobrenatural da graça. Como Cristo salvou a todos, Ela
é Mãe dos homens todos,
especialmente dos eleitos, que
recebem a graça de Cristo no batismo. E' a nova geração,
de que falou Jesus a N icodemos e Pio XII fala na carta

e

http://www.obrascatolicas.com/

---~--._,. - -~------

- - - --------

23• Leitura

115

sôbre o Corpo Místico de Cristo : ". . . Aquela que pelo corpu
era Mãe da nossa Cabeça (Jesus) , pelo espírito se tornou
Mãe de todos os seus membros _ por um !lOVO título tanto
de dor como de glória".
A Cristo, pelos merecimentos da Sua paixão e Morte,
foi dado todo o poder no céu e na terra. Do mesmo modo
foi dado a Maria no reino de Cristo o cargo de Medianeira
de Suas graças ou Pispensadora dos Seus tesouros, precisamente por causa daquela comunhão de sofrimentos, que ela
teve com o seu divino Filho. Foi tal esta união de sofrimentos da Mãe com o Filho que na expressão de Leão XIII "ela
morria com Jesus pelo coração, que era transpassado por
uma espada de dor". Mas o triunfo final do Filho redunda
em glória da sua santíssima Mãe. O Filho Jesus é Rei de
todo o mundo. Maria é também Rainha de todo o mundo.
O reino de Jesus é, porém, antes de tudo interno, com
o domínio dos corações pela graça. Maria, assim como foi
Mãe para gerar, nutrir e oferecer a Hóstia divina, que é Jesus, é agora também Rainha, Medianeira e Mãe para distribuir as graças merecidas por Cristo.
Cristo é o grande reservatório de graças e Maria o
canal, por onde desce a graça divina. Isto significa que a
sua influência junto do Seu Filho, que é Deus, é tal, que
consegue para todos os homens os favores, que precisam
para salvar-se.
E intercede por todos, mesmo que não seja invocada, porque foi Deus quem a constituiu Mãe de todos. Infelizmente,
porém, nem todos se salvam, porque nem todos cooperam com
a graça de Deus e fazem mau uso da sua liberdade, ofendendo gravemente a Deus.
A Igreja sempre recorreu à especial intercessão de Maria, porque sabe que Ela ocupa um lugar de destaque acima
de todos os santos e acima de todos os anjos. Supera a
todos em poder de alcançar as graças, porque é a Mãe de
Deus a interceder pelos seus filhos junto a Deus.
A devoção a Nossa Senhora Medianeira de tôdas as
graças espalha-se, cada vez mais, no Brasil. Alguém poderá
pensar que seja uma novidade. Nossa Senhora é medianeira, desde .o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná.
A Igreja, repetindo as palavras da saudação Angélica
na Ave-Maria, suplica a mediação de Nossa Senhora.
8*
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São Luís Maria escreveu um livro precioso chamado "O
Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora'', que tem
despertado em muitas almas o desejo de se consagrar a
Deus pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora. E' uma prática recomendável e bastante agradável a Deus.
Exemplos: lQ Frederico Ozanam, o famoso fundador da
Sociedade de São Vicente de Paulo; chegou a Paris aos 18
anos de idade e, como acontece com muitos moços, em plena
crise de sua fé e com respeito humano. Mas um dia, entrando numa igreja, viú um velho rezando piedosamente •
têrço. Aproximou-se e reconheceu nêle o grande naturalista Ampere. :Êste fato o impressionou profundamente e ajoelhou-se atrás do mestre e começou também a rezar o seu
têrço. Havia vencido o maldito respeito humano e assim
sua vida se transformou.
2Q Nos Estados Unidos, vanos astros e artistas do cinema rezam o têrço, devotamente, em programas de rádio.
Milhares e milhares de famílias católicas norte-americanas
rezam o têrço em casa.
Leitura. - História Sagrada bôdas de Caná.

Heuser -

pp. 169 e 170: As

Questionário:
1. Por que Maria é realmente Mãe de todos os home'(lS?
R. Maria é realmente Mãe de todos os homens, porque aendo
Mãe de Jesus, que morreu por todos os homens, deu em J esua a
vida sobrenatural para todos.
2. Quais são os filhos prediletos de Maria?
R. Os filhos prediletos de Maria são aquêles, que, pela graça
santificante, recebida no batismo, foram enxertados no Corpo Místic•
de Cristo, e ainda se conservam na graça de Deus.
3. Como pode Maria ser a Medianeira das graças, se o único
Mediador entre Deus e os homens é Cristo?
R. Maria é Medianeira das graças, porque, enquanto Jesus é
Mediador por mérito, Maria é Medianeira por eleição de Deus e dependente de Jesus.

Oração. - O' Maria Nossa Mãe e Medianeira de tôdas as graças, alcançai-nos de Deus a p~eciosa graça de
conservar-nos sempre ha sua graça para que sejamos sempre vossos filhos prediletos. Não permitais, ó Mãe querida,
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que desprezemos o sangue do Vosso Filho Jesus. Mas antes alcançai-nos a graça de unir os nossos sofrimentos aos
sofrimentos de Cristo, que são também os Vossos, para assim crescermos cada dia mais na vida divina, que circula
em nossas almas. Fazei-nos crescer, ó Mãe querida, na amizade com Deus, fazei-nos amar cada vez mais a Deus, que
é Vosso Filho e por nós deu a vida. E assim esperamos
da Vossa misericórdia que um dia gozaremos convosco da
visão feliz de Deus para tôda a eternidade. Amém.
Rezemos, como ato de fé, o "Creio em Deus Pai ... "

Resolução : Vencer o respeito humano nas homenagens
a Nossa Senhora: procissão, têrço ou práticas do mês de maio.
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PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
24° Leitura

A Semana Santa fala profundamente às nossas almas
católicos e de brasileiros. E se meditarmos um pouco sôbre
a razão dêsse fato verificamos que a paixão e morte de
Jesus Crist-0, por nosso amor, impressionam e nos comovem
bastante.
Não podemos pensar nos sofrimentos de Jesus, sem, ao
mesmo tempo, nos lembrar do Calvário e da cruz. Desde o
Calvário podemos fàcilmente acompanhar, passo a passo, a
dura Paixão de Jesus. A cruz nos fala dos cruéis sofrimentos que Êle passou por amor a nós.
O Calvário era uma pequena elevação fora da antiga cidade de Jerusalém. Hoje se acha ali a igreja do santo sepulcro.
Onde começa a Paixão de Jesus? Começa no Horto das
Oliveiras. Para ali Jesus se havia dirigido pouco antes, em
companhia de seus apóstolos.
Chegado à entrada do Horto leva para dentro somente
Pedro, Tiago e João. Começa a sentir mêdo. Treme em todo
o corpo. Uma angústia mortal se apodera d'Êle. Vê em espírito todos os sofrimentos que o esperam. Vê também como,
apesar de sua Paixão e Morte, muitos homens se haveriam
de perder eternamente. Muitíssimos pecados haveriam de
ofender a Deus. Muitos homens não haveriam de se aproveitar dos merecimentos que lhes havia de trazer a cruz. E
Êle ama tanto os homens. Todos podemos imaginar a angústia de uma mãe que vê como seus queridos filhinhos morrem nas chamas da casa incendiada, sem que ela possa socorrê-los. Compreendemos a dor desta mãe, que ouve os gritos lancinantes dos entes mais queridos, mas não lhes pode
valer. Pois se compreendemos as dores de tal mãe, podemos
ter uma leve idéia da dor de Jesus no Horto das Oliveiras.
Êle ama mais do que tôdas as mães de · todo o mundo a alma
de cada homem. Êle compreende o que é cair no inferno.
Por isso também se aflige tanto. Por isso seu corpo todo se
d~
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cobre de suor e sangue, que embebe a terra em que está
ajoelhado. ~le, porém, não desespera. Reza ao Pai celeste com
um fervor que só ~le pode ter. O Pai O atende. Manifesta
a vontade do sacrifício. Na maior angústia clama Jesus:
"Meu Pai, se é possível, passe de mim êste cálice, mas não _
se faça a minha vontade e, sim, a_ tua". Um anjo o conforta (Lc 22, 43 e 44) .
Jesus se levanta e vai ao -encontro da Paixão. Já é noite -avançada. Judas vem ao Horto _com um pelotão de soldados armados. Acompanham-no os príncipes e fariseus, os
grandes inimigos de Jesus. Brutalmente O prendem. Amarram Suas mãos às costas, depois O arrastam, Monte das Oliveiras abaixo, até à presença dos sumos pontífices. E' acusado de malfeitor. Diante dos pontífices Jesus é maltratado.
Dão-Lhe 'bofetadas. Cospem em Seu rosto sagrado. E' enfim condenado inocentemente à morte.
De manhã cedo os judeus levam Jesus ao governador romano de Jerusalém. Só êle pode dar a sentença de morte.
Pilatos detesta os judeus e principalmente os príncipes e
sumos sacerdotes. Mostra-se pouco disposto a condenar Jesus. Faz um interrogatório, que lhe revela a inocência de
Cristo. Mas em vez de O soltar O remete a Herodes, que é
rei da -Galiléia, terra de Jesus. Herodes quer divertir-se à
custa do prisioneiro. Mas Jesus não lhe dá resposta alguma.
Por isso Herodes manda vestir Jesus de louco e O reenvia
a Pilatos. Pilatos novamente o interrogá. E de novo O de-·
clara inocente. Mas os judeus gritam cada vez mais alto
exigindo a morte de Jesus.
Finalmente os judeus gritam enfurecidos: "Se não condenares à morte êste, não és amigo de César" (Jo 19, 12).
Pilatos começa a temer, porque se êles o acusarem a César
em Roma, então cairá na desgraça.
Havia na prisão um assassino temido por todos. E uma
vez que Pilatos costumava soltar, todos os anos por ocasião
da Páscoa, um prêso que o povo pedisse, propôs-lhes escolher entre Jesus e o bandido Barrabás. E que faz
povo?
Prefere o assassino ao inocente Jesus, -que só havia praticado o bem. Pilatos decepcionado lhes solta Barrabás.
Que faz de Jesus? Declara-O novamente inocente e apesar disso O manda flagelar. Os soldados O amarram á uma
coluna e depois O flagelam terrivelmente. O sangue Lhe

o
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corre· por todo o corpo. Os cruéis flagelos abrem a pele delicada de Jesus e rasgam Suas carnes. Ali Jesus sofre pelos
pecados contra a castidad~. Sofre pelas leviandades das modas, dos namoros e pelos crimes contra o sexto e nono mandamentos de tantos jovens e casados. Jesus geme por todos
êsses crimes também pelos mais ocultos.
Os soldados não se fartam co:r;n a cruel flagelação. Lembram-se que Jesus dissera uma vez que era rei. Tecem uma
coroa de espinhos, vestem-Lhe um manto de púrpura sujo,
fazem-n'O sentar-se num cepo, na mão Lhe dão uma cana
como se fôsse um cetro de rei. Colocam com grande brutalidade a coroa de espinhos sôbre Sua cabeça. Depois batem
nela para os espinhos ferirem a cabeça: Fazem diante dêle
reverência e genuflexões. Cospem em Seu rosto sagrado, .dãoLhe bofetadas e pontapés. E o pobre Jesus sofre tudo silenciosamente.
Depois desta brincadeira de depravado gôsto, arrastam
Jesus novamente a Pilatos. Êste se assusta ao vê-1'0 tão desfigurado. Apresenta-O aos judeus para os comover com o triste aspecto de Jesus. Mas êles só conhecem o ódio e querem
Sua morte. Nem sequer escutam a Pilatos. Só · clamam:
"Crucifica-O, crucifica-O!" (Jo 19, 6).
E quem sabe, entre os que gritam assim, muitos há
que receberam benefícios de Jesus, foram talvez curados de
doenças, comeram talvez do pão milagroso. Que faríamos
nós se estivéssemos ali? ·Talvez o mesmo. Todo aquêle que
comete pecados, principalmente pecados mortais, maltrata assim a Jesus. E' um ingrato, um traidor.
Pilatos se acobarda. Apesar de ter em suas mãos o
exército, retrocede. Foi uma terrível injustiça em Jesus, a
flagelação e coroação de espinhos. Agora Pilatos vai cometer a última e a maior injustiça. Por mêdo e covardia
condena Jesus à morte. Manda trazer uma bacia com água,
lava as mãos diante dos judeus e diz: "Sou inocente do
sangue dêste justo" (Mt 27, 24). Como se isto lhe tirasse a
culpa! Depois condena Jesus inocente à morte da cruz. Pilatos foi um juiz covarde. Por mêdo de perder as boas graças de César, condenou um inocente à morte mais cruel.
À custa de sangue de um inocente quis continuar a ser governador romano. Pilatos é desde então o símbolo dos covardes e ambiciosos.
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Os judeus, ao ouvirem a sentença de morte, não cabiam
mais em si de satisfação satânica. Finalmente os fariseus
viam seu temível adversário reduzido à desonra e morte.
Mas creio que nenhum daqueles homens vis teve ânimo de
olhar para os olhos inocentes de Jesus. Jesus, apesar de
condenado a um suplício degradante, conserva sua majestade. Por amor aos próprios adversários e por amor a nós
pecadores aceita esta. morte terrível.
A Paixão e Morte de Jesus são o penhor de nossa salvação. Sem isto não nos poderíamos salvar. Mas agora, depois
de ·Jesus ter merecido para nós o céu, depois de ter satisfeito por nossos pecados, o céu está aberto para todos
os que nêle quiserem entrar. Temos agora a possibilidade
de salvar as nossas almas. O infinito tesouro dos merecimentos da Paixão e Morte de Jesus Cristo estão à disposição de todos os homens.
Devemos, portanto, ser imensamente gratos a Jesus, por
~le ter feito tamanho sacrifício por nosso amor. E a nossa
gratidão se deverá manifestar em meditações freqüentes de
sua sagrada Paixão e em aproveitarmos, o mais que pudermos, os santos Sacramentos, pelos quais Jesus f êz chegar
até as nossas al~s os Seus merecimentos. Além disso devemos, por amor a Jesus, evitar todos os pecados, principalmente os mortais.
E finalmente em nossos sofrimentos e em nossas tentações, lembremo-nos da dura Paixão de Jesus. Assim suportaremos mais fàcilmente os sofrimentos e as tentações
se dissiparão mais depressa. Jesus nos amou tanto, tàmbém
nós faremos tudo para lhe corresponder, amando-O da nossa
parte até o sacrifício, e se necessário fôsse, até o sacrifício de nossa própria vida.
Exemplo: A 8 de fevereiro de 1949 o Arcebispo primaz
da Hungria, Cardeal José Mindszenty, foi arrastado para a
prisão perpétua. Já havia sofrido muitíssimo antes disso. O
crime indicado foi alta traição da pátria. Seu crime, entretanto, não fôra outro senão defender os direitos da Religião, primeiro contra os abusos dos nazistas e depois contra os comunistas. ~le bem sabia o que o esperava. Por
isso poucos dias antes de sua prisão definitiva es'c revera o
seguinte: "Não lamento a minha sorte, não acuso os meus
acusadores, peço a Deus que a verdade e a caridade reinem
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nas almas. Peço também por aquêles que, segundo a palavra do Senhor, não sabem o que fazem. Perdôo-lhes de
todo o coração".
Os nobres sentimentos que animaram o grande Cardeal
antes de começar o tremendo caminho da cruz, que o esperava, só podem ter nascido na contemplação da Paixão
de Jesus. Jesus não insultou a ninguém durante os· tormentos que seus algozes lhe infligiram. O Cardeal Mindszenty
O imitou.
Milhões de mártires, desde os primeiros séculos do cristianismo até os nossos dias, suportaram os maiores tormentos, seguindo os exemplos de Jesus Crucificado. Hoje, em
campos de concentração dos comunistas, bispos, sacerdotes
e leigos da Ação Católica são martirizados por causa de
sua fidelidade a Jesus Cristo.
Na Histisria do Brasil conhecemos, entre outros, os
dois grandes bispos D. Vital e D. Macedo Costa, vítimas
das perseguições da Maçonaria que combate a Igreja de Deus.
Leitura. - História Sagrada e coroado de espinhos.

Heuser -

p. 249: Jesus é açoitado

Questionário:
1. O que sofreu Jesus por nós?
R. Jesus sofreu por nosso amor a terrível agonia do Horto das
Oliveiras, a traição de Judas e a prisão, os maus tratos dos judeus,
a condenação injusta, a flagelação' e a coroação de espinhos e finalmente o caminho da cruz e a morte na cruz.
2. O que podemos aprender dos sofrimentos de Jesus?
R. Dos sofrimentos de Jesus podemos aprender a ser fiéis a
Deus e seus mandamentos, mesmo nas grandes dificuldades e tentações fortes. Podemos ainda aprender como nós mesmos devemos suportar os sofrimentos que Deus nos manda para o bem de nossa alma.

Oração. - O' Deus, que pela humilhação de vosso Filho
levantastes o mundo do abatimento em que jazia, concedei
a vossos fiéis a alegria perpétua, e assim como livrastes do
perigo da morte eterna, fazei-os gozar das alegrias eternas. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
Rezemos, todos, o "Creio em Deus Pai. .. "
Resolução : Nos nossos sofrimentos recordemo-nos sempre dos padecimentos cruéis de Jesus Cristo e peçamos que
Êle nos dê paciência e conformidade amorosa com a vontade santíssima de Deus.
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Uma das mais comoventes cerimônias da Semana Santa ocorre na sexta-feira, quando o celebrante descobre o crucifixo para que todo o povo adore a Jesus, pendente da cruz.
Concentremos nossa atenção no Calvário, em Jesus pregado na. cruz e nas palavras que Êle pronunciou como Mestre e Senhor, dando nessas palavras o resumo de tôda a
sua doutrina. São êles o testamento de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Nosso Senhor, ao chegar ao Calvário, foi cravado na
cruz. De quantos sofrimentos não nos falam estas poucas
palavras. Nosso Senhor já sofreu muito durante a prisão,
os julgamentos, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho para o suplício. Os algozes aos quais Nosso Senhor
fôra entregue eram homens desalmados que sentiam prazer em maltratar a vítima o mais possível. Essa gente, assiro que deitou o Divino Salvador sôbre a cruz, prendeulhe mãos e pés ao madeiro com duros cravos, à fôrça de
pesadas marteladas. Procuremos sentir, como se fôsse em
nó!!, aquêles pregos grandes e largos entrando na carne,
machucando os nervos, cravando-se pouco a pouco na cruz.
Depois, vem o trabalho de colocar a cruz em pé. O Salvador sentiu com violência os cravos que rasgavam as feridas,
ao pêso do corpo. Finalmente começam as três horas de sofrimentos, longas como uma noite que não quisesse mais
acabar. Cristo entre o céu e a terra vê junto de si um grupo de pessoas fiéis, as santas mulheres e o apóstolo São
João. Mas eram poucos, como uma gôta de água no meio
do oceano, em comparação com a massa popular que exigia
a sua morte e o injuriava. Conta São Mateus (27, 39 ss.) :
"Os transeuntes moviam a cabeça dizendo : Tu, que destróis
o templo de Deus e em três dias o reedificas, salva-te a ti
mMmo ! se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma
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forma zombavam os príncipes dos sacerdotes, escribas e
anciãos, dizendo : salvou a outros, a si mesmo, porém, não
pode salvar. Desça agora da cruz, se é que é rei de Israel,
e creremos n'Êle. Confiou em Deus, pois que o venha livrar
agora, se de fato lhe quer bem, porquanto afirmou : eu sou
o Filho de Deus". Era assim que zombavam de Jesus o povo, que tinha
recebido d'Êle os favores de tantos e tantos milagres, os
sacerdotes judaicos, que deveriam ser os primeiros a defendê-1'0.
Jesus não desceu da cruz, como pediam, porque não
convinha fazer um milagre para satisfazer à curiosidade
daqueles blasfemos. Mas Jesus depois de morto ressuscitou
do sepulcro, que era milagre muito maior. Mesmo assim og
malvados não se converteram, porque, se é fácil começar
uma vida de pecados, é, depois, muito difícil corrigir-se.
Os Evangelhos . -conservaram algumas palavras que Nosso Senhor disse do alto da cruz, e são para nós um testamento de confiança, de amor e de perdão.
(Primeira palavra: Lc 23, 34). - "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem". Cristo era inocente. Sua inocência tinha sido reconhecida e declarada perante tôda a
multidão do povo. Entretanto, devido ao mêdo de Pilatos,
foi condenado. Jesus em vez de amaldiçoar o juiz iníquo, o
povo ingrato, os sacerdotes sacrílegos, dirige a todos uma
palavra de perdão. Veio ao mundo para perdoar. Quer perdoar para salvar as almas. Ensina-nos com o seu exemplo
o que manda que nós todos façamos: (Mt 5, 44). "Eu porém vos digo : amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos
odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam". Pode
ser muito difícil perdoar, como Jesus nos manda, por isso
rezamos cada dia no "Pai Nosso" (Mt 6, 12) : "Perdoainos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nosaos
devedores".
(Segunda palavra: Lc 23, 43). - "Em verdade te digo,
ainda hoje estarás comigo no paraíso". O bom ladrão teve
a felicidade de ouvir ainda em vida aquela palavra que todos nós desejamos ouvir no momento da nossa morte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O problema desta vida
é salvar a nossa alma. ·Quem salva a sua alma não viveu
em vão, entra numa eternidade feliz, junto de Deus, para
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possuir as riquezas divinas daquele que é o dono de tôdas
as coisas. Diz São Jo~o (Apoc 2, 7): "Quem teni ouvidos
ouça o que o Espírito diz às Igrejas: · "ao vencedor darei
de comer da árvore da vida, que ·está no paraíso do me.u
Deus".
(Terceira palavra: Jo 19, 26). - "Vendo Jesus sua Mãe,
e presente o discípulo a quem amava (São João), disse à
sua Mãe: Mulher, eis aí o teu filho. . . e depois dissé ao
discípulo: Eis aí a tua Mãe". Com estas palavras Nosso
Senhor nos entrega Maria Santíssima, no sentido próprio
da palavra, porque dela recebeu seu corpo, assim nós somos filhos de Maria Santíssima num sentido espiritual, porque dela recebemos o Redentor que nos deu a vida espiritual e sobrenatural.
(Quarta palavra: Mt 27, 46). - "Por volta da hora
nona soltou Jesus um grande brado dizendo: "Meu Deus,
meu Deus, por que me abandonastes?" Deus Pai quis que
seu divino Filho, nascido como homem, sofresse tanto no
seu corpo como na sua alma, como se estivesse totalmente
abandonado, entregue a seus inimigos. Era a necessidade dos
sofrimentos, para Cristo salvar a humanidade do pecado e
restituí-la a Deus.
(Quinta palavra: Jo 19, 30). - "Sabendo Jesus que com
isto "tudo estava consumado, para dar cumprimento à Escritura, disse: Tenho sêde". Já o Salmo 21 (v. 16) predissera
assim os sofrimentos da sêde que Nosso Senhor sofreria :
"sêca tenho a garganta como barro cozido, gruda-se-me a
língua ao paladar, o pó da morte está nos meus lábios".
Nenhum sofrimento foi poupado a Nosso Senhor : por tudo
:Êle passou, porque o Seu desejo é salvar tôdas as almas.
Sofreu muito, pois sabé que é difícil para o pecador deixar
os pecados mortais com os quais se acostumou a viver. Entretanto, sem arrependimento e sem se corrigir, o pecador
não se poderá salvar.
1
(Sexta palavra: Lc 23, 46). - "Jesus deu um grande
brado dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito".
Durante tôda a sua vida de homem mortal Jesus fazia a
vontade de Deus Pai. Quando chegou o momento em que Sua
alma ia separar-se do corpo, o ponto culminante de sua vida
e de sua· morte de Redentor, a palavra que Jesus disse. mostra como f êz sempre a vontade do Pai. Jesus não é só o
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nosso Salvador, mas também nos dá o exemplo. Também
nós devemos conhecer e fazer a vontade de Deus. Não basta deixar a vida correr. Quem não se importa de fazer a
vontade de Deus não sabe .º que diz quando reza aquelas
palavras do Pai Nosso (Mt 6, 10) : "Venha a nós o vosso
reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no
céu". Deus quer de nós que recebamos os sacramentos, que
rezemos e observemos os mandamentos.
(Sétima palavra: Jo 19, 30) : "Está tudo consumado. E
inclinando a cabeça, rendeu o espírito". A morte de Cristo
é vida para nós. A humanidade pode agora realizar seu destino eterno, chegar ao céu, depois da vida presente. Para
nós católicos, que acreditamos em Jesus Cristo, a morte não
significa o fim de tudo, mas a passagem desta existência
para a outra, que não terá mais fim. Esta era a esperança
de Job, quando dizia: (Job 19, 25) "Sei que meu Redentor
vive, e que no último dia ressurgirei da terra, e serei novamente revestido de minha própria pele, e na minha carne verei o meu Deus. Eu mesmo o verei, e os meus olhos
hão de contemplar, e não outro; esta é a minha esper~nçà,
que está depositada no meu peito".
Para a salvação do homem nada há de melhor e de mais
útil do que o sofrimento, como Cristo nos ensina com suas
palavras e exemplos. Aos discípulos que o acompanhavam e
a quantos desejavam segui-lo, Êle exorta a levar a cruz
dizendo : Quem quiser vir após mim renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me (Mt 16, 24). Para entrar, portanto, no reino de Deus é preciso passar por muitas tribulações (At 14, 21).
Exemplos: 19 São Pedro, o primeiro Papa, também
morreu crucificado, na cidade de Roma. Alegrou-se o apóstolo de dar essa grande prova de amor ao seu Mestre, mas
julgou-se indigno de morrer da mesma forma que Cristo e
pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Assim convinha que morresse aquêle que Cristo havia escolhido para
ser a pedra sôbre a qual foi construída a Igreja de Cristo.
29 Muitos discípulos de Jesus morreram crucificados
com palavras de perdão aos seus inimigos. Foi Cristo quem
lhes deu essa fôrça sôbre-humana.
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3Q Nas perseguições comunistas na Espanha, em 1936,
quando iam ser sacrificados pelos vermelhos quatro padres
jesuítas, em Barcelona, o Padre Murral disse em nome dos
seus companheiros: "Morro por Jesus Cristo. Não tenho
remorso de vos ter ofendido. Não vos desejo mal, ao contrário, perdôo-vos de todo o meu coração".
Leitura. crucificado.

História

Sagr ada -

Heuser

-

p. 252:

Jesus

é

Questionário :
1. Que nos ensinam os sofrimentos de Je sus ?
R. Os sofrimentos de Jesus nos ensinam que também nós, mesmo à custa de sacrifícios, devemos fazer a vontade de. Deus, viver
como a religião manda, para nos salvarmos.
2. Por que Nosso S enhor perdoou os seus assassinos?
· R. Nosso Senhor perdoou os seus assassinos para nos ensinar
a perdoar aos que nos fazem mal e querer-lhes o bem; é a caridade
cr istã, que pode ser muito difícil para nós, mas é necessária.

Oração. - Maria Santíssima, Mãe das Dores, fonte de
amor, fazei-me sentir a violência da vossa dor, a fim de
que chore convosco. Fazei que meu coração ame ardentemente a Cristo, a -fim de que possa agradar-lhe. Amém.
Em união com Cristo Redentor, recitemos o "Creio em
Deus Pai ... "
Resolução: Três cruzes havia no Calvário; a do inocente (Jesus Cristo), a do penitente (bom ladrão) e a do
pecador (mau ladrão) para indicar que todos os homens
têm a sua cruz. O importante é saber carregar com proveito a nossa cruz, como fêz o bom ladrão que junto de sua
cruz viu Jesus Redentor. Carreguemos sempre a nossa cruz
olhando para Jesus que está ao nosso lado com a cruz mais
pesada.
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DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
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Nunca, no mundo, houve acontecimento mais impressionante nem mais sublime do que a morte de Cristo no alto
do Calvário.
Naquelas horas decisivas para a humanidade, dividia-se
a história em duas partes. Começava uma nova época para
a humanidade.
A morte de Cristo na cruz é decisiva também para cada
um de nós em particular.
Consideremos, atentamente, os acontecimentos como as
- Sagradas Escrituras narram com tôda a simplicidade.
"Éra por volta da hora sexta (isto é, meio-dia) quando
todo o país se cobriu de trevas, que duraram até a hora
nona (isto é, tr~s da tarde) . Escureceu o sol, rasgou-se pelo
meio o véu do templo, Jesus deu um grande brado dizendo:
Pai, em tuas mãos encomendo meu Espírito. E dito isto,
expirou" (Lc 23, 44).
O véu do templo rasgou-se em dois pedaços, de · alto
abaixo. O antigo testamento, a lei dos judeus, findava e o
Novo Testamento, a lei cristã, começava.
A morte de Jesus não foi uma derrota, mas uma vitória. Aparentemente, Jesus está vencido. Morrera na cruz,
que era o suplício dos escravos, fôra condenado como se
fôsse um criminoso malfeitor. Os sacerdotes de Israel nada
mais tinham que fazer contra o Nazareno, que expulsava do
templo os vendedores e trocadores de moedas estrangeiras,
que fazia milagres em dia de sábado e perdoava _os pecados
a quem dava mostra de arrependimento. Os discípulos d'~le
tinham ficado com mêdo e haviam fugido. Parecia que com
Cristo morria também tôda a doutrina que tinha ensinado.
Entretanto, daquele momento em diante, começava a
existência da religião católica, a religião que Cristo . fundou,
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contra a qual nada poderão as portas do inferno e as fôrças do mal (Mt 18, 19). Era a vitória de Cristo Redentor.
Vencera o inferno, vencera o pecado, vencera os inimigos.
Os Apóstolos, em breve, iriam pregar a verdade em todo
o mundo, para as almas encontrarem no Redentor o caminho para a vida eterna.
A morte é a separação da alma e do corpo. Jesus, ao
expirar na cruz, teve a sua alma humana separada do seu
corpo humano. Oferecia ao Pai Eterno o sacrifício de sua
natureza humana, sacrifício de valor infinito, porque era o
sacrifício de uma pessoa divina, o Filho de Deus.
São João narra a morte de Jesus com estas palavrás:
"Jesus disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça,
rendeu o espírito" (Jo 19, 30).
São Paulo diz como todos prestam homenagem a Nosso
Senhor: "Ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho, dos que
estão no céu, na terra e nos infernos, e tôda a língua confesse, pela glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor" (Filip 2, 10).
A morte de Jesus foi um abalo para tôda a natureza.
"Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e .as pedras se partiram. Abriram-se as sepulturas e muitos corpos de santos que tinham
adormecido ressuscitaram e, saindo das sepulturas depois da
ressurreição de Jesus, vieram à cidade santa e apareceram
a muitos.
Mas o Centurião e os que com êle estavam de guarda
a Jesus, _vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ~i
veram grande mêdo e diziam: Na verdade êste homem era
Filho de Deus" (Mt 27, 51-55).
"Tôda a multidão dos que assistiam a êste espetáculo e
presenciavam êstes sucessos voltavam batendo no peito"
(Lc 23, 48).

"Estavam também ali, de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galiléia, ministrando-lhe o necessário. Entre elas, estavam Maria Madalena, Maria, mãe
de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu" (Mt
27, 55-57).
"Mas os judeus, a fim de que não ficassem os corpos sôbre a cruz, durante o sábado, pois aquêle dia de sábado era
Leituras -

9
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de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e f ôssem dali tirados.
Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com :Êle fôra crucificado, chegando a
Jesus, como O viram já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados Lhe abriu o lado com uma lança
e imediatamente correu sangue e água 1' (Jo 19, 31-35).
Tudo isto aconteceu porque Deus nos amou e quer a
nossa salvação.
Na revolução comunista da Espanha, em 1936, ocorreu
o seguinte fato : Os comunistas tomaram a cidade de Toledo
e os patriotas espanhóis ficaram sitiados numa fortaleza. O
chefe dos vermelhos telefona para o Coronel Moscardó dizendo: "Nós tomamos a cidade. Dou apenas dez minutos para
me entregar a fortaleza. Se dentro dêsse prazo não se entregar, saiba que nós fuzilaremos imediatamente ao seu f ilho, que está aqui como nosso prisioneiro, e para que não
tenha dúvida do que lhe digo, seu filho vai falar-lhe no
telefone". Em seguida ouve-se a voz do filho: "Papai, como
está o senhor?" "Bem, meu filho, diz o pai, o que está acontecendo?" "Disseram-me que se o senhor não entregar logo
a fortaleza vão me fuzilar, mas não tenha pena de mim porque eu vou morrer por Deus e pela Espanha". "Sim, Luisinho, morre como espanhol e como cristão, dando dois vivas :
um a Cristo-Rei e outro à Espanha. Prometes que farás
assim?" Nesse momento o comunista toma o fone e diz: "Vamos abreviar as coisas. Cinco minutos já passaram, o que
resolveu?" E o Coronel respondeu: "Resolvi dar-te de presente os outros cinco minutos". Os que ouviram esta conversa ficaram tomados de um pavor misterioso e se lança1·am ao pescoço do seu valoroso Chefe, que ofereceu à Pátria e à Igreja a vida do seu filho.
Esta história verdadeira é úma pálida imagem do que
aconteceu no Calvário. Deus Pai e Maria Santíssima ofereceram a vida de Jesus Cristo para salvação de todos os
homens,,, E' um amor tão grande a nós, pobres pecadores,
que nos confunde e nos deixa sem palavras para o explicar.
Mas, continuemos, após a morte de Cristo chega para
Nossa Senhora mais um dolorosíssimo momento. O cadáver
do seu divino Filho é retirado da cruz. Recebe-o nos seus
braços. os mesmos braços com que segurara tantas vêzes ao
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colo Jesus menino. Vê bem de perto todos os maus tratos
que deixaram sinais no seu corpo, causados pelos nossos
pecados.
Vem a seguir o sepultamento de Nosso Senhor (Lc 23,
5): "Eis que um dos membros do sinédrio, por nome José
de Arimatéia, cidade de Judá, homem reto e justo que aguardava o reino de Deus e não aprovara o plano do procedimento dos outros, êste foi ter com Pilatos e requereu-lhe o corpo de Jesus, desceu-o, amortalhou-o num lençol e colocou-o
num sepulcro aberto em rocha, em que ninguém ainda fôra
depositado".
A morte de Nosso Senhor é para nossa vida cristã · não
só um acontecimento que já passou há muito tempo, mas
um grande ensinamento para cada dia da nossa existência.
Deus nos deu a vida para nós salvarmos a nossa alma. Um
dia que começa não são apenas algumas horas a mais de
trabalho, preocupações e alegrias, mas são momentos preciosos para nossa alma. Se nós estamos em estado de graça
santificante, tudo o que fazemos de bem aumenta em nós
a graça santificante, que é uma riqueza para a vida do céu.
Mas se estamos em estado de pecado mortal todos os esforços que fazemos estão perdidos, porque hão de desaparecer da nossa vida como a fumaça que o vento leva sem
deixar mal. Deus nos dá os méritos da redenção, que Cristo
nos mereceu com sua paixão e morte. Depende de nós aproveitá-los ou perdê-los.
Exemplo: O mártir da Independência do Brasil foi Tiradentes, nome com que é mais conhecido o Alferes Joaquim
Jo~é da Silva Xavier.
Quando os inconfidentes mineiros se reuniram para tra·
tar da Independência de nossa Pátria, Tiradentes propôs
adotar como escudo de armas Ull! triângulo, símbolo da Santíssima Trindade, de que era muito devoto.
Foi a religião católica que deu confôrto ao nosso herói
nacional quando juntamente com outros inconfidentes, entre os quais havia nove eclesiásticos, marchava para a
fôrca onde seria executado. Caminhava para o patíbulo rezando com o Crucificado, contemplando-o com amor e encontrando no exemplo de Cristo fôrça para dar a sua vida
pelo bem do Brasil.
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Subiu serenamente os degraus do patíbulo e quando lhe
fizeram tirar a camisa para vestir a alva, lembrando-se
sempre de Cristo, perdoou seus algozes e disse : "Assim mor- '
reu por mim o Redentor".
E' sempre a Igreja Católica inspirando os grandes acontecimentos da História Pátria.
Leitura. - História Sagrada - Heuser - pp. 255-256: A lançada no peito. Jesus é descido da cruz e sepultado.
Questionário :
1. A morte de Cristo tem importância para nós?

R. Sim, a morte de Cristo tem importância para nós, porque
com os seus méritos salvou as nossas almas do pecado.
2. Depois da rrwrte de Cristo já não há perigo para as· nossas
almas?
R. Mesmo depois da morte de Cristo nossas almas correm perigo de se perderem, se nós cometermos algum pecado mortal e
com êle morrermos. Jesus satisfez por nossos pecados, mas nós também devemos fazer alguma coisa, temos que aborrecer e evitar o
pecado.

Oração. - O' meu Jesus crucificado e morto, · estou ouvindo a vossa queixa dolorosa: "Povo meu, que te fiz eu,
ou em que te contristei? Qual vinha querida te plantei, e
tu para mim te converteste em excessiva amargura, pois em
minha sêde me deste a beber vinagre, e com uma lança
atravessaste o lado do teu Salvador" (da liturgia da sextaf eira santa). E essas palavras me cortam de dor o coração. Fazei, Senhor, que os sofrimentos da minha vida sejam
unidos aos vossos para viver eternamente da vossa vida encantadora e bela. Amém.
Rezemos, todos, o "Creio em Deus Pai. .. "
Resolução: Procurar ter em casa e também junto de
minha cama o Crucifixo. Beijar a imagem do Crucificado,
com amor e gratidão, e dizer com fervor: Meu Jesus, não
quero mais Vos ofender.
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São de uma importância capital todos os ensinamentos
da Santa Igreja sôbre a paixão e morte de Jesus Cristo e
não podemos, de· uma só vez, avaliar tudo quanto êles significam para nossa vida.
Por isso convém recapitular algumas dessas verdades,
já consideradas em outras lições, para maior proveito de
nossa alma.
Pois a vida eterna consiste em conhecer e amar ao Deus
verdadeiro e a Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, para
nos ensinar o caminho certo da salvação.
Salvar nossa alma é o negócio mais importante dêste
mundo. O resto é tudo passageiro e não tem valor eterno.
Se Cristo nos foi dado como Redentor, devemos conhecer e amar nosso divino Redentor, ficar com tle na Igreja
que tle mesmo fundou, que é a Igreja Católica, Apostólica,
Romana. Isto que é importante.
· Pouco importa se o protestantismo ou o espiritismo me
oferecem vantagens para passar para a seita ou a superstição. Não há vantagem neste mundo maior que a de conquistar a vida eterna.
Numa perseguição religiosa, na índia, foi apresentado
ao juiz um môço de 17 anos. O juiz, querendo salvá-lo, disse: "Pisa a cruz com _os pés e eu te darei esta barra de
prata". - "Isso é muito pouco para eu negar a fé", disse
o jovem católico. "Então, disse o juiz, dou-te uma barra de
ouro". - "Também isto não basta", respondeu o jovem. O
juiz, admirado, perguntou: "Então quanto queres de dinheiro?" E o valoroso jovem disse: "Se queres que eu pise
na cruz, deves dar-me tanto dinheiro que eu possa comprar
outra alma". tste jovem, que foi martirizado, preferiu a
morte com Cristo à vida humana sem Cristo e contra Cristo.
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Esta deve ser a atitude de todo o católico. Porque o
católico sabe apreciar o valor da paixão e morte de Jesus
Cristo. Sabe que, com a culpa de Adão, o pecado impedia
as almas de se saivarem, isto é, de chegarem ao céu depois
da vida terrena. Cristo veio ao mundo para consertar êstes estragos da nossa existência. O Pai queria que o seu
Divino Filho nascesse como homem, e, depois de longos anos
de vida oculta, ensinasse as verdades religiosas que a Igreja
Católica conserva e ensina, que sofresse e morresse na cruz.
A paixão e morte de Nosso Senhor era a vontade do Pai.
Por isso Jesus rezou no Jardim das Oliveiras (Mt 26, 42) :
"Meu Pai, se não é possível que passe êste cálice sem que
eu o beba, faça-se a Tua vontade".
Portanto, o ponto culminante da vida de Nosso Senhor
foi a morte de cruz. São Paulo diz (Filip 2, 8) que Êle se
humilhou a Si mesmo fazendo-se obediente até a morte, e
morte de cruz".
Cristo era homem. Já vimos que nasceu de Maria Virgem,
tinha um corpo humano em tudo semelhante ao nosso, menos no pecado. Como era homem, representava a humanidade. Seu sacrifício, a paixão e morte tinham alguma coisa
da natureza humana em geral porque era homem, e como
homem representava a humanidade, reparando os seus crimes. Á sua paixão foram os sofrimentos do seu corpo e da
sua alma para consertar os estragos do pecado, o mal que
havia em nossas almas. Cristo como Deus, como segunda Pessoa da Santíssima Trindade, dá aos sofrimentos do seu corpo um valor infinito, capaz de agradar à Divindade e compensar desta forma os nossos erros. Pois como segunda pessoa Divina é Deus, e tudo o que faz é divino e tem valor
divino, infinito, de acôrdo com a necessidade da reparação de que nós precisávamos.
O pecado de Adão no paraíso, pela desobediência a
Deus, roubou-lhe a amizade de Deus, isto é, a vida sobrenatural da graça santificante. Como Adão seria o pai de tôda a humanidade deveria legar a todos seus descendentes a
herança dos bens e riquezas espirituais que recebera ·de Deus.
Mas o pecado de Adão tirou-lhe tudo isto. Quando vieram
os filhos não receberam dêle a natureza humana enriquecida
com os bens da graça, mas tão somente a natureza humana
sem a graça santificante, e contaminada pelo pecado. O
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pecado de Adão impedia a humanidade de ir para o céu.
Os sacramentos no Novo Testamento são, por disposição de
Jesus Cristo, nosso Salvador, os meios providenciais para recuperarmos esta vida sobrenatural.
.
Se alguém, depois do pecado original, ou depois de livre dêle pelo batismo, comete algum pecado mortal, agrava
a sua situação. Atrai sôbre si muitos males, principalmente de ordem moral. Quem morre em estado de pecado mortal perde a sua alma.
A humanidade em geral, e cada um em particular, em
estado de pecado mortal nada pode fazer por si mesmo para
sair desta situação. E' como alguém que caiu num poço e
não pode sair de lá sem ajuda de outra pessoa que lhe jogue
uma corda ou uma escada. Ou é como um doente, que, para
recuperar a saúde, precisa de algum alimento conveniente,
capaz de restaurar as fôrças, ou de algum remédio que acabe
com a doença.
Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, foi esta
pessoa que veio de fora, para trazer à criatura humana a
ajuda de que precisava, e não podia encontrar em si mesma. Veio dar êsse remédio que nos livra dos males da alma. Com a redenção de Jesus a humanidade recebeu um
auxílio acima das suas fôrças e possibilidades, o auxílio infinito de Jesus que é Deus e homem. Agora, depois da morte de Cristo, a vida sobrenatural da alma pode ser restabelecida, porque Nosso Senhor nos mereceu a libertação do
pecado.
A paixão de Nosso Senhor nos ensina que precisamos
de alguma coisa fora dE'. nós, para salvar nossas 'almas. Precisamos da vida sobrenatural, que Cristo nos mereceu. A
graça santificante é para nós uma vida : a vida sobrenatural. Sem a graça santificante, com o pecado mortal, a
nossa alma é um cadáver. Um cadáver não sente, não vê,
não se alimenta, não pode andar, por isto se decompõe e
deve ser afastado do meio dos vivos. Quem morre em estado
de pecado não pode aproveitar dos méritos de Nosso Senhor
e deve ser afastado para o inferno, para longe dos que gozam a felicidade da vida eterna. Tenhamos muita gratidão
a Jesus que nos ganhou tôdas as graças e abriu as portas do céu.
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Por aqui vemos também como andam enganados os protestantes, os espíritas, os macumbeiros e os de outras religiões.
Negócio de salvação da alma ·é assunto muito sério e somente Deus pode resolver.
Querer res'olver o caso da salvação ou pretendendo chamar os espíritos nas sessões ou na macumba é quase a mesma coisa que pedir para· o demônio salvar nossa alma. O
diabo só quer a nossa perdição eterna.
E porque o demônio não nos pode e nem nos quer salvar, êle afasta da confissão e dos padres os freqüentadores
do espiritismo e da macumba. Às vêzes, até, como diz o povo,
vira a cabeça de muita gente.
Por isso essas pessoas vão procurar o macumbeiro ou
o médium para fazer passes ou tirar feitiço ou então para
que alguma pessoa se case ou se ajunte com êles. Salvação
da alma é que não procuram geralmente nas sessões espíritas ou nos terreiros de macumba.
Os nossos irmãos protestantes, êsses, sim, se preocupam
com a salvação da alma. Dizem que Cristo é seu salvador,
mas, por ignorância ou orgulho, não querem saber da Igreja
que Jesus instituiu nem dos sacramentos deixados por Cristo.
Se os protestantes sinceros conhecessem a Igreja Católica como ela realmente é e não como êles pensam que
ela é, êles se converteriam.
Mas porque nossos irmãos separados desejam salvar sua
alma; rezemos sempre para que êles conheçam verdadeiramente a Jesus Cristo e a. sua Igreja.

Exernplos: l Q Quando Dunam, tirano etíope, decretou violentas perseguições contra os católicos do país, vrenderam
no ano de 523 uma mãe com seu filhinho. O p-erseguidor
mandou queimar a mulher na· frente do pequeno, que gritava chamando pela mãe e pedindo também para ser martirizado.
O príncipe perguntou ao menino: "Mas você sabe o
que é ser martirizado?" Ao que o pequenino respondeu :
"Sim, eu sei, ser martirizado é morrer por- Cristo e imediatamente depois voltar a viver".
Saibamos, também, nós, durante tôda a nossa vida terrestre, viver e morrer por Cristo para conquistarmos a vida
eterna.
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29 Dom José de Camargo Barros, bispo de São Paulo,
morreu heroicamente no naufrágio do navio Syrius, quando regressava da Europa. Quando o navio estava para afundar, Dom
José de Camargo Barros viu uma senhora desesperada que
não tinha salva-vidas e ia morrer certamente. Com um ato
heróico, D. José deu seu salva-vidas àquela senhora, certo,
como de fato aconteceu, que assim morreria no naufrágio.
Êste foi um ato heróico de caridade para com o próximo que aquêle virtuoso bispo brasileiro praticou.
Leitura. - História Sagrada acêrca da imitação de Cristo.

Heuse~·

-

pp. 210 e 211: Máximas

Questionário :
1. Como Cristo nos remiu?
R. Cristo nos remiu, aceitando os sofrimentos de sua Paixão e
Morte, de acôrdo com a vontade de seu Pai Celeste. Ofereceu o sacrifício da sua vida pela nossa Redenção.
2. Podíamos · conseguir a redenção por nós mesmos?
R. Não, não podíamos conseguir a redenção por nós mesmos, pois
precisávamos de um auxílio de fora, de valor infinito. E Cristo sendo Deus nos trouxe êste auxíJio.
3. O sacrifício de Cristo foi suficiente?
R. Sim, o sacrifício de Cristo foi suficiente porque, como homem, sacrificou alguma coisa da humanidade e, como Deus, seu sacrifício tinha valor infinito.

Oração. - Eterno Deus e Senhor, nós, humildes criaturas, contaminadas pelo pecado, do abismo da nossa miséria, levantamos confiantes as nossas preces para o trono
da vossa misericórdia. E vos pedimos pelos méritos infinitos da Redenção que vos compadeçais de nós. Fazei com que
em nossas vidas frutifiquem os merecimentos que vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos conquístou com ·a sua
Paixão e Morte, para nossa salvação. Amém.
Recitemos, com piedade e amor, o "Creio em Deus Pai. .. ,,.
Resolução : Rezarei e me sacrificarei pela conversão dos
irmãos separados.
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A paixão de Cristo nos ensina o valor da nossa alma
e a importância da salvação. O Padre Antônio Vieira, num
dos seus sermões, convida os ouvintes a verificarem o preço
da sua alma na "balança da cruz". No braço direito desta
"balança" está o Divino Redentor, o Cordeiro de Deus que
tira os pecados do mundo. No braço esquerdo está a alma
culpada de pecado mortal. O braço direito, com o pêso da
justiça de Cristo, desceu tanto. que trouxe Deus do céu à
terra, enquanto o esquerdo subiu tanto que nos afastou do
pecado e do inferno, e nos aproximou do céu. Quando o demônio foi tentar a Nosso Senhor, ofereceu-lhe em · troca da
sua alma todos os reinos do mundo. Mas a alma vale o sacrifício de Cristo. Não entreguemos, portanto, a nossa alma
por uma miserável tentação, ainda que ela nos prometa o
· mundo inteiro.
Jesus Cristo ofereceu por nós o seu sacrifício redentor.
Êle é o nosso Redentor.
Mas, porque nós não somos coisas como uma pedra,
mas pessoas, dotadas de inteligência e de vontade, Deus
quer que livremente apliquemos a nós a redenção de Cristo.
A redenção de Cristo é como uma água que lava os
nossos pecados. Mas para que sejamos purificados é preciso
que nos aproximemos dessa água e nos lavemos nela. A água,
de si, tem o poder de nos lavar, mas se nós não a aplicarmos a nós ela não nos purifica, não por falha da água
mas por preguiça ou descuido de nossa parte.
·Assim também acontece com a Redenção de Cristo. Devemos aplicá-la a nós, seguindo as determinações de Jesus, que
fundou a sua Igreja e fêz dela a distribuidora de suas · graças aos homens, pelos canais dos sacramentos.
Se não quisermos nos submeter à Igreja e aos sacramentos não estaremos cooperando com a Redenção.
l
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S. Agostinho expressou de maneira muito clara esta
necessidade, quando disse: "Deus que te criou sem ti não
te salvará sem ti".
Para nos colocar na ordem da 1existência 'Deus não qos
consultou, mas; para a salvação eterna, Êle quer nossa colaboração. Porque ninguém vai para o inferno contra a sua
vontade, ma também não entrará no céu sem a sua vontade.
Para salvarmos a nossa alma precisamos do ·auxílto de
Nosso Senhor, que é a parte mais importante, mas também
precisamos lançar mão dos recursos que Nosso Senhor põe
ao nosso alcance. Assim como alguém que resvalasse para
o abismo, além de receber 'o auxílio de uma corda ou escada, precisaria também, para sair de lá, fazer um pouco
de esfôrço pessoal, trepar por esta corda ou subir por esta
escada.
Quem está fraco e doente deve· tomar o alimento e aplicar o remédio.
O esfôrço que nós devemos fazer resume-se principalmente nos seguintes pontos : receber os sacramentos, rezar
e assistir à missa, observar os mandamentos e evitar as oca~
siões de pecado.
Os sacramentos são os meios principais que nos dão as
graças de Nosso Senhor.
Pelo batismo entramos na Igreja e nos tornamos filhos
adotivos qe Deus.
Quando fomos introduzidos, pela pr imeira vez, , na igreja o sacerdote que nos batizou também nos advertiu que
devíamos amar a Deus sôbre tôdas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos.
Por isso dizemos que cristão é aquêle que é batizado,
crê e professa a doutrina de Jesus Cristo.
O batismo é o início da vida espiritual que se desenvolve com os outros sacramentos e com a prática da caridade e das virtudes, que em última análise se resume nos
mandamentos da lei de Deus e da Igreja.
Está claro que iremos ainda estudar na Catequese Popular tanto os sacramentos como os mandamentos.
Mas, agora, queremos só lembrar que precisamos observar os mandamentos de Deus e da sua Igreja, pois êste
é o caminho normal para chegarmos até o céu.

http://www.obrascatolicas.com/

140

Leituras de Doutrina Cristã

Custa geralmente observar direito todos os mandamentos, mas Nosso Senhor não nos abandona, ao contrário,
constituiu a sua Igreja, onde . temos auxílios extraordinários
e eficazes, que são os sacramentos.
Se não estamos ainda crismados não tenhamos respeito
humano. Procuremos receber êste sacramento que nos confirma na fé e nos torna soldados de Cristo.
Procuremos nos confessar com regularidade e freqüência, para ficarmos livres do pecado e têrmos os auxílios necessários para lutar contra a tentação.
Ao menos uma vez por ano devemos nos aproximar da
Santa Comunhão, tendo a nossa consciência purificada com
uma boa confissão.
Mas se Nosso Senhor ficou conosco em forma de alimento foi para nos indicar que devemos comungar com maii;;
freqüência possível.
·
Quando temos doentes passando mal, em possível perigo
de morte, chamemos o padre para dar a extrema-unção,
que, às vêzes Deus permite, pode restituir a saúde ao enfêrmo.
Também não é possível merecer um casal as bênçãos
de Deus se não tiverem feito o seu casamento religioso?;
do contrário, vivelll em pecado, pois estão contra as determinações de Jesus Cristo.
Além dos sacramentos, é preciso rezar e rezar muito.
Nosso Senhor ensinou aos Apóstolos a oração do "Pai
Nosso ... " (Mt 6, 9 ss.). Em outro lugar disse (Mt 26, 41) :
"Vigiai e orai para não cairdes em tentação; o espírito está pronto, sim, mas a carne é fraca". Oração é falar com
Deus, é colocar o nosso pensamento mais perto do nosso
Criador, é conversar com o nosso Pai celeste. Se não rezamos, a traição da carne, que é fraca, prejudica seriamente o nosso espírito.
.
A oração mais poderosa é a Santa Missa. A Santa Missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Nosso Senhor,
quando instituiu a Eucaristia, instituiu juntamente a Santa Missa e mandou que os Apóstolos e seus continuadores
a celebrassem (Lc 22, 19) : "isto é o meu corpo que será
entregue por vós, fazei isto em memória de mim". Na sextafeira santa, quando Nosso Senhor morreu por nós, no meio
dos sofrimentos da sua paixão, mereceu-nos as graças que
precisamos. Entretanto, como nós não vivíamos naquêle tem-
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po, não pudemos estar presentes ao sacrifício do Calvário. Para
aproveitar melhor dêle, Nosso Senhor instituiu a Missa, quando se renova êste mesmo sacrifício é · que nos são distribuídas as graças, que Nosso Senhor nos mereceu naquela ocasião. A diferença é que na Santa Missa Cristo já não pode
mais sofrer.
A Missa é de grande importância para nós, porque é o
sacrifício de Cristo para a nossa redenção. Por isto a Igreja
nos manda sob obrigação de pecado mortal assistir à Missa
inteira nos domingos e dias santos, quando fôr possível. O
esfôrço que fazemos para assistir à Missa é um esfôrço nosso, ·
com o qual "completamos o que falta à paixão de Cristo", porque aceitamos os méritos d'Êle que nos são necessários.
Precisamos também fugir das tentações, pois Nosso Senhor disse: "o espírito está pronto, mas a carne é fraca".
Quem não foge das tentações cai no pecado com tanta facilidade como alguém que, com as roupas molhadas de ga- .
solina, se aproxima do fogo para secar-se, e se torna uma
fogueira viva.
Assim como o nosso corpo precisa cada dia de alimento
para renovar as fôrças e nos permitir trabalhar, precisamos também cada dia viver de acôrdo com a religião, que
é a vida sobrenatural da nossa alma. Se falta o alimento,
enfraquecemos e morremos. Se falta a prática da religião,
caímos em. pecado mortal e nos perdemos.
Basta uma falha grande, um pecado mortal para arruinar tôda a nossa alma. Não podemos escolher algumas obrigações religiosas e deixar outras. Para um relógio andar
bem: é preciso que tôdas as suas peças e rodinhas estejam
inteiras, no seu lugar. Basta uma rodinha quebrada, e o relógio todo fica inutilizado.
Exemplo: Os santos todos foram exemplos de grande
sabedoria. Porque a sabedoria consiste em saber muito de
Jesus Cristo e seguir os seus mandamentos.
S. Francisco de Assis ouvia a leitura do Evangelho como
se f ôsse o próprio Cristo que pessoalmente lhe desse uma
ordem e, por isso mesmo, se santificou.
S. Pedro facilitou um pouco, quis seguir sua cabeça e
não a palavra de Jesus, e pecou, . mas se arrependeu e, como
fruto do seu pecado, aumentou seu amor a c.risto.
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Judas, ao contrário, embora tivesse sido escolhido para
o Colégio Apostólico e gozasse da amizade de Cristo, por
causa do dinheiro traiu o seu Mestre e depois se desesperou. Foi a sua calamidade. Se tivesse pedido perdão, aproximando-se de Cristo, não se teria enforcado, cheio · de vergonha e de desespêro.
Leitura. e o publicano.

História Sagrada -

Heuser pp. 220 e 22i: O fariseu

Questionário:
1. Além dos sofrimentos de Cristo, tamb~m nós precisamos fazer
alguma coisa da nossa parte, para entrarmos no céu?
R. Sim, além dos sofrimentos de Cristo, também nós devemos
fazer alguma coisa para entrarmos no céu, precisamos aceitar os
méritos que êle nos quer dar, e para isto devemos praticar a religião.
2. Como praticamos a religião e aproveitamos os méritos de Nosso
Senhor?
R. Praticamos a religião e aproveitamos os méritos de Nosso Senhor
se recebemos os sacramentos, rezamos e assistimos à missa, observamos
os mandamentos e fugimos das tentações.

Oração. - · O' Deus, de quem Judas recebeu o castigo
do seu pecado e o bom ladrão a recompensa da sua profissão de fé, concedei-nos o efeito da vossa misericórdia, a
fim de que, como Nosso Senhor Jesus Cristo em sua paixão a um e a .outro tratou segundo os méritos, assim também, destruída a nossa antiga maldade, nos conceda a graça
de sua ressurreição, êle que, sendo Deus, convosco vive e
reina em unidade do ~spírito Santo por todos os séculos dos
séculos. Amém". (Oração da Missa da quinta-feira santa).
Cheios de gratidão recitemos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Ver se consigo levar alguma pessoa ou para
fazer a sua Páscoa ou então regularizar sua união, com o
casamento religioso.
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A DESCIDA DE CRISTO AO LIMBO
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Nem a morte de Cristo foi repouso para nosso Redentor. O "Credo" nos recorda que, em sua missão redentora,
Jesus desceu ao limbo onde se encontravam as almas · santas.
Já consideramos que Cristo morreu realmente e foi sepultado. Com a morte, a alma santíssima de Cristo se separou verdadeiramente de seu corpo. Êste permaneceu três
dias no sepulcro, perfeitamente livre de tôda corrupção, como
já havia predito o profeta: "Não permitireis que o Vosso
Santo sofra corrupção". Ficou portanto o corpo de Jesus,
do qual nunca se separou a Divindade, esperando no . seio
da terra o momento de sua gloriosa ressurreição. E a alma
de Jesus? A alma santíssima de Cristo continuou a viver
enquanto o seu corpo repousava na sepultura, tendo descido, conforme ·diz o Credo, "aos infernos" e lá ficado todo
o tempo que seu corpo estêve sepultado. A primeira vista
causa-nos estranheza o ter a alma de Cristo descido aos
infernos, mas vamos explicar o sentido desta palavra "infernos" e depois mostrar a finalidade da · descida de Nosso
Senhor a êsse lugar onde estavam as almas dos justos.
A expressão "infernos" significa de um modo geral um
lugar baixo e profundo e designa os lugares escondidos em
que são detidas as almas que não conseguiram a bem-aventurança tlo céu. Neste sentido aparece em muitos lugares
da Sagrada Escritura. Assim, por exemplo, na Epístola de
São Paulo aos Filipenses: "Ao' nome de Jesus deve dobrarse todo joelho,, no céu, na terra ·e nos infernos". Nos Atos
dos Apóstolos, São Pedro afirma que "Cristo Nosso Senhor
ressuscitou depois de vencer as dores dos infernos".
São vários os sentidos da palavra "inferno" :
O primeiro é a horrenda e tenebrosa prisão em que
são atormentadas as almas dos condenados. E' o inferno
propriamente dito, êsse lugar de desesperação e de horror,
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em que um fogo misterioso, que nunca se apaga, atormenta
as almas condenadas, juntamente com os demônios, sem nunca os consumir. E' claro que não foi a esta horrível mo.rada que desceu a alma de Jesus Cristo depois de sua morte.
Há também um fogo de expiação no qual se purificam
as almas dos justos até que lhes seja dado entrar na Pátria
Celestial. E' o purgatório, lugar onde devem permanecer
as almas daqueles que morrem em estado de graça, mas
manchados por culpas veniais e que devem ainda pagar a
pena temporal devida a pecados mortais já perdoados. E'
que no Céu, como nos diz o Apocalipse, nada de impuro ou
manchado pode entrar. Por isso essas almas justas devem
purificar-se antes de serem admitidas à visão de Deus. Também não foi para o purgatório que Jesus desceu depois da
sua morte.
Existe, finalmente, uma terceira morada onde permaneciam juntas e retidas as almas dos patriarcas, dos profetas e de muitos outros justos que haviam morrido antes
da vinda de Jesus Cristo.
·
Êste lugar chama-se vulgarmente o limbo dos patriarcas. Dá-se-lhe também o nome de paraíso, e é dêste lugar
que falava Jesus Cristo, quando disse ao bom ladrão: "Hoje estarás comigo no paraíso" (Lc 23, 43). O limbo é também chamado o "seio de Abraão" (Lc 16, 22).
O limbo é lugar diverso do purgatório. Em ambos, é
verdade, não se vê a Deus, mas no ·purgatório as almas
sofrem penas que não existem no limbo. 'As almas que ali
estavam. desfrutava1lJ. um suave remanso, sem nenhuma sensação de dor. Gozavam, pois, de certa felicidade, como se
vê na parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, em que
êste é consolado, porque no juízo particular haviam estas
almas boas recebido a certeza de sua felicidade eterna. Não
podiam, porém, entrar nas alegrias eternas do céu, porque
o céu ainda não estava aberto (Heb 9, 8). Por isso o limbo é também chamado de prisão, ou seja de cativeiro, porque as almas eram incapazes de sair de lá antes da morte
de Cristo. Depois da morte de Cristo êste limbo deixou de
existir.
Tôdas estas almas justas que se encontravam no limbo
se eonsolavam com a doce esperança da redenção, suspirando pela vinda do Messias prometido. Sentiam muitos desejÕs
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do céu, pensando na imensa Jelicidade que teriam ao chegarem à presença de Deus. Lá estavam todos os justos do
Antigo Testamento, desde nossos primeiros pais, Adão e
Eva, Abel, Noé, Abraão, Isaac, José do Egito, Jacob, o santo rei e profeta David, Isaías, Daniel, o santo Job, Tobias,
S. José, o pai nutrício de Jesus, e muitos outros, até os
Santos Inocentes, que foram os primeiros a dar sua vida
por Jesus ·Cristo.
Estas almas santas e eleitas esperavam no limbo a vinda
de Cristo, seu Redentor, que iria libertá-las de seu penoso
cativeiro.
Os Apóstolos, que conheceram a Nosso Senhor, ouviram certamente dos seus lábios, nos quarenta dias após a
Ressurreição, a narração desta descida ao limbo e por isso
êles incluíram no "Credo", que é o Símbolo dos Apóstolos, ·
esta verdade.
Nem a alma de Jesus nem as dos justos vagaram
pelos espaços, como defendem os espíritas.
Isto é apenas produto da imaginação dos espíritas para
explicar mais fàcilmente a sua doutrina de comunicação com
as almas dos mortos através dos médiuns.
As almas separadas, ou como dizem os espíritas, os espíritos desencarnados não vagam pelos espaços e pelos planêtas, mas vão para o lugar que Deus, na sua justiça, lhes
indicou e de lá não saem para satisfazer a curiosidade de
qualquer pessoa e nem atendem aos chamados dos médiuns
espíritas.
Mas voltemos ao nosso assunto, perguntando qual a
razão por . que Jesus desceu ao limbo.
Cristo . desceu ao limbo primeiramente para consolar as
. almas dos justos e anunciar-lhes o seu próximo livramento.
Os justos que lá estavam não sofriam ali nenhuma dor, mas
estavam privados da felicidade do céu. Eram isentos de. dor,
mas não gozavam da vista de Deus. Jesus foi consolá-los e
alegrá-los com sua presença e comunicar-lhes a ·boa-nova da
Redenção que se cumprira. Descendo ao limbo, Nosso Senhor
queria arrebatar as prêsas do demônio, livrar do cárcere a
todos os justos e levá-los ao céu em sua companhia. A presença de Cristo teve como efeito derramar entre os cativos
uma luz brilhante, infundir-lhes na alma um indizível senLeitura.e -

10
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timento de prazer e alegria e dar-lhes também a desejada
felicidade que consiste na visão de Deus.
Ao mesmo tempo Nosso Senhor foi anunciar-lhes que
estava bem próxima a sua libertação, pois, de fato, quarenta dias depois entraram· com Êle no céu. São Cipriano
diz que Cristo se assemelhava a um rei que se· apoderou
de uma fortaleza em que os seus estavam prisioneiros. A
saída dessas almas com Cristo do limbo é imagem da entrada triunfal de Cristo com os eleitos no céu depois do
juízo final.
Exemplo: Três dias pregou Jesus Cristo aos mortos
como havia pregado três anos aos vivos.
Mas Cristo quis que sua Igreja pregasse três séculos
nas catacumbas, afrontando as perseguições do onipotente
Império Romano, antes que tivesse o seu triunfo público e
solene.
Entretanto, quando os santos da primitiva Igreja se
reuniam, Jesus Cristo estava com êles realmente na Santíssima Eucaristia.
l
Foi a Eucaristia a luz, o ânimo, a esperança dos primeiros cristãos, fôra a luz e a esperança dos santos no limbo. '
Leitura. - História Sagrada rento e o pobre Lázaro.

Heuser -

p. 216: O rico ava-

Questionário:
1. A alma de Jesus ficou unida à Divindade?
R. Sim, a alma de Jesus. continuou unida inseparàvelmente com
a pessoa do· Verbo Divino, separando-se, apenas, na morte, do corpo
do Homem-Deus.
2. A alma de Jesus se sevarou do Corpo?
R. Sim, a alma de Jesus se separou do corpo, mas não a divindade. ·
3. Para onde foi a alma de Jesus depois da morte?
R. A alma de Jesus desceu ao limbo.

4. Que é o limbo?
R. O limbo é o lugar onde estavam tôda.s as almas dos justos
que haviam. morrido antes da Redenção.
5. Por que estas almas não foram para o céu?
R. Porque as portas do céu estavam· fechadas pelo pecado de Adão
e só Cristo podia abri-las · com a sua morte redentora.
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6. Para que desceu Jesus Cristo aos infernos?
Para consolar as almas dos justos, anunciar-lhes seu próximo livramento e manifestar também ali sua fôrça e seu poder.

Oração. - Senhor Jesus, Nosso Salvador, que depois de
oferecerdes ao Pai, como Sacerdote e Vítima por nossos pecados, o sacrifício propiciatório que nos remiu, quisestes
descer ao lugar onde esperavam por Vossa morte redentora as almas dos justos, fazei-nos entender perfeitamente o- ,
sentido dêste mistério de nossa fé, recordando sempre que
todos nós conseguimos também a nossa salvação eterna uni:..
camente pelo imenso benefício de Vossa Paixão e Morte de
Cruz. Assim seja.
Façamos , o nosso ato de fé no limbo e no purgatório
rezando o "Creio em Deus Pai. .. "
Resolução : Imitar o exemplo de Cristo, · oferecendo a
Deus orações, sacrifícios e Santas Missas para que as almas benditas do Purgatório possam, quanto antes, entrar na
glória do céu.

10•
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A RESSURREIÇÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
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A Santa Igreja· que, com dor e luto, comemorou a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira santa, celebra a vigília da Ressurreição, aguardando, com ansiedade,
a hora do triunfo de Cristo sôbre a morte. Cristo não foi
vencido pela morte. ~le ressuscitou gloriosamente, conforme havia prometido. E na madrugada de Páscoa jubilosamente a Santa Igreja canta a Ressurreição ~e Jesus, demonstrando desta forma que Êle é o senhor da vida e da
morte. E' por isso que a Páscoa é a maior de tôdas as festas cristãs. E' o triunfo sôbre a morte, o pecado e demônio.
Conta-nos a Sagrada Bíblia que "passado o dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Jesus.
Saíram bem cedinho. No caminho, se lembraram que o sepulcro estava fechado com uma grande pedra e diziam entre si : quem nos há de tirar a tal pedra do sepulcro? Mas,
sem se importarem da dificuldade, continuaram o seu caminho. Que surprêsa, quando chegaram lá, viram a pedra
removida. Contentés, entraram no sepulcro e viram um jovem sentado e vestido de uma túnica branca. Elas naturalmente ficaram assustadas. Então disse-lhes : não temais,
buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Ressuscitou,
não está aqui, eis o lugar, onde o depositaram ... " (Me 16, 1-7).
Vamos -tratar da ressurreição de Jesus Cristo, para melhor conhecê-la e conhecendo-a, vivê-la com mais piedade e
com mais alegria.
Vejamos o significado desta frase: "ressurgiu dos mortos". Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, na sexta-feira
santa, pelas três horas da tarde, foi sepultado na tarde do
mesmo dia. Com a permissão do procurador Pôncio Pilatos,
haviam descido da cruz o corpo do Senhor e depositado num
sepulcro que ficava num jardim de José de Arimatéia. No

http://www.obrascatolicas.com/

'1

30•

Leitura

149

terceiro dia, depois da morte, que era um domingo, pela
madrugada, sua alma se uniu novamente ao corpo. Dêste modo
aquêle que por três dias estivera morto, havia re_ssuscitado,
vivo e glorioso de seu túmulo.
Jesus Cristo ressurgiu por seu próprio poder, enquanto que a nossa ressurreição, no fim do mundo, será por
virtude divina. O modo de ressurgir de Jesus é próprio somente de Deus, como diz São Paulo: "embora. fôsse Crucificado por fraqueza (da carne), vive todavia pelo poder
de Deus" (2 Cor 13, 4).
Jesus tinha dito muitas vêzes que havia de morrer e
ressuscitar. Abramos, pois, a Bíblia e leiamos algumas pas.sagens, onde Jesus prediz a sua ressurreição.
"Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do homem
será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas
e o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para
ser escarnecido, crucificado e ao terceiro dia ressuscitará"
(Mt 20, 18 ss.).
Em outro lugar êle diz :
"Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para a reassumir. Ninguém a tira de mim; mas eu a dou
de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o
poder de a reassumir" ( J o 10, 17 ss.) .
"Como Jonas, pois, estêve dentro do peixe três dias e
três noites, assim estará o Filho do homem três dias e
três noites no coração da terra" (Mt 12, 40 s.).
"Respondeu-lhe Jesus dizendo: destruí êste templo, mas
eu o reerguerei em três dias. Ora, os judeus replicaram:
em quarenta e seis anos foi edificado êste templo e tu hás
de levantá-lo em três dias? Mas. tle falava do templo do
seu corpo. E depois que . Êle ressurgiu dos mortos os seus
discípulos lembraram-se que dissera isto, creram na escritura e nas palavras que Jesus tinha dito" (Jo 2, 19 s.).
Por estas citações, podemos concluir que Jesus Cristo
realmente predisse a sua ressurreição gloriosa.
Jesus Cristo, Deus-Homem, não só predisse a sua ressurreição, mas ressuscitou verdadeiramente. E esta é a maior
prova de sua divindade. Já foi exposto que Jesus morreu
verdadeiramente e que foi sepultado. Ora, segundo as palavras da Bíblia as santas mulheres que foram ungir o corpo
de Jesus. encontraram o sepulcro vazio e os anjos disseram-
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lhes que não estava mais ali e que havia ressuscitado. Além
disso, Jesus permaneceu na terra durante 40 dias e apareceu várias vêzes aos seus discípulos.
As principais aparições de Jesus foram: a Maria Madalena, às piedosas mulheres, a Pedro, aos di.,scípulos estando ausente Tomé e novamente aos apóstolos, agora com a
presença de Tomé, às 500 pessoas reunidas no Tabor e f inalmente no monte Olivete no dia de sua Ascensão. Todos
êstes sabiam da morte de Jesus e depois O viram uma e
mais vêzes redivivo.
·
Tomemos apenas duas aparições. "Tomé, um dos doze
apóstolos, não estava com êles quando veio Jesus. Disseramlhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. íi:le, porém,
lhes respondeu : Se não vir em suas mãos os furos dos cravos, se não puser o dedo no lugar dos cravos e a mão em
seu lado, não acreditarei. Oito dias depois estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com êles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, e pôs-se no meio dêles e disse-lhes :
a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu
dedo e vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão
e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: "Meu Senhor e meu Deus! Disselhe .Jesus: Tu crêste, Tomé, porque me viste, bem-aventurados os que não viram e creram" (Jo 20, 26-30). S. Agostinho diz que a obstinação de Ton;ié em não crer deu um
bom argumento para a nossa fé na ressurreição, pois J esus lhe mostrou as chagas no seu corpo santíssimo.
Coisa semelhante se deu com S. Maria Madalena. São
João nos conta: "Estava junto ao sepulcro da parte de fora,
chorando. Enquanto chorava inclinou-se, olhou para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira, outro aos pés, onde tinha sido pôsto o corpo de J esus. Disseram-lhe êles: Mulher, por que choras? Respondeulhes ela : Porque tiraram o meu Senhor e não sei onde O
puseram. Dizendo isto, voltou-se para trás e~ viu Jesus, de
pé; mas não sabia que era ~le. Disse-lhe Jesus: Mulher,
por que choras? A quem procuras? Julgando que êle fôsse
o jardineiro disse-lhe: Senhor, se o tirastes, dizei-me onde
o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus : Maria! Voltandose, disse ela : Rabboni ! o que quer dizer : Mestre!" ( J o
20, 11-16).
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As aparições são bem claras e mostram realmente a realidade da ressurreição daquele Cristo, que nasceu, morreu na
cruz para nos salvar.
Além das aparições, não faltam os inumeráveis milagres
realizados por Jesus ressuscitado. Os apóstolos sofreram os
maiores tormentos e derramaram seu sangue para testemunhar e confirmar o fato · glorioso da ressurreição de Jesus
Cristo. São Pedro prega ao povo sem mêdo: "Matastes o
autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
do que nós somos testemunhas". A conversão e a propagação do cristianismo só se explicam pela ressurreição do
Senhor.
No Brasil, costuma-se realizar, pela madrugada 'da Páscoa, a procissão de Jesus Ressuscitado com o encontro glorioso com Nosso Senhor. Se Maria Santíssima se encontrou
com seu divino Filho, no caminho doloroso do Calvário,
é justo que Cristo tenha aparecido, por primeiro, à sua Mãe
Santíssima e_que os fiéis comemorem o fato com uma· procissão de encontro.
Há também a tradição de, em outras igrejas, se realizar, na madrugada de Páscoa, a procissão com o Santíssimo
Sacramento. Isto para dar glória a Jesus realmente presente na Eucaristia e como recordação do episódio de Emaús,
quando Jesus Ressuscitado se deu a conhecer pela Eucaristia.
Exemplo: Um fundador de religião, nos tempos da Revolução Francesa, queixou-se a Barrés do pouco resultado obtido e perguntava o que deveria fazer, ao que Barrés respondeu: "Muito simples, se você quiser ter o mesmo resultado que Jesus, deixe-se pregar numa cruz (~ ressuscite ao
terceiro dia".
Está aí uma coisa que nenhum fundador de religião quis
fazer, simplesmente porque são mortais.
Leitura. - História Sagrada - Heuser de Jesus aos dois discípulos de Emaús.

pp. 260 e 261. Aparição

Questionário:
1. Como Jesus Ressuscitou?
R. Ressuscitou por um ato de sua onipotência divina, em que
sua alma se uniu novamente ao seu corpo.
2. O que provam as aparições de Jesus?
R. Provam que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente.
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8. Quanto tempo Jesus permaneceu na terra depois da sua .ressurreição?
R. Jesus ficou na terra durante 40 dias.

Oração. - Divino Jesus, cremos firmemente na realida- de da vossa ressurreição, porque cremos na vossa onipotência divina, nas aparições e nas palavras dirigidas a _São
Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Sim,
Jesus, como nos confortam e animam essas palavras, mas
a fé sem a caridade, sem o amor, é uma fé morta, por isso,
ó Jesus, inflamai o nosso coração, como inflamastes os corações das santas mulheres e dos discípulos. Que a nossa
vida espiritual, ó Jesus, seja um contínuo ressuscitar pela
vossa graça. Amém.
Confessemos nossa 'fé em Jesus ressuscitado rezando o
"Créio em Deus Pai ... "
Resolução: Se Cristo ressuscitou, Sua religião é verdadeira e as outras tôdas são falsas. A Páscoa é, portanto,
nossa festa de vitóriã. Devemos celebrá-la cristãmente e não
de forma pagã, com bailes ou bebidas, que podem levar ao
pecado. Então seria a vitória do demônio.
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A Ressurreição de Cristo mostra claramente que a missão de Jesus é divina. Para tornar claro que era verdadeiro
Deus não quis retardar a Ressurreição até o fim do mundo
e para que acreditássemos que era verdadeiro homem, e
que morrera verdadeiramente, não ressuscitou no mesmo instante que morreu e sim ao terceiro dia.
Cristo ressuscitando provou que nossa fé está certa e
nos deu esperança segura de que nós também ressuscitaremos, pois somos 'membros do mesmo corpo, que é a Igreja,
da qual Cristo é cabeça.
Por tôdas estas razões, a Igreja exulta, cantando as
glórias do verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo.
Consideremos, como, pela sua Ressurreição, Cristo completou a obra de nossa redenção e se tornou modêlo e esperança de nossa ressurreição futura.
Completou a obra da nossa redenção porque foi o único que saiu vencedor no duelo entre a morte e a ·vida, o
único que superou a lei da morte e abriu o seu próprio
sepulcro. Com sua Ressurreição não somente venceu o pecado e o demônio como nos deu possibilidades de também
nós os vencermos. Devemos lutar para veneer com Cristo
para poder celebrar com :itle a Páscoa eterna.
A ressurreição de Cristo, além disso, é para nós esperança sólida de nossa futura ressurreição. Era necessário
que Cristo ressuscitasse para manifestar a justiça divina.
Convinha obedecer se havia rebaixado e fôra coberto das
maiores humilhações. São assim as obras de Deus, sem sofrimento e sem humilhações não recebemos o prêmio da glória. Assim, antes de tudo, aconteceu com o nosso sublime
modêlo, o Filho de Deus. Também nisso quis ser Jesus nosso exemplo, sendo uma esperança para nós, que sofremos
neste vale de lágrimas e um dia haveremos de morrer. "Hu-
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milhou-se a si mesmo, diz São Pa_ulo, fazendo-se obediente
até a morte e morte de cruz. E por isso é que Deus também o exaltou" (Filip 2, 8 ss.).
Além do mais, a ressurreição de Cristo devia fortalecer em nós a fé, sem a qual o homem não pode salvar-se.
Cristo disse que era o Filho de Deus, fêz mesmo milagres para confirmar sua obra de enviado de Deus, sua própria doutrina tão santa e de moral tão elevada confirmava
sua afirmação. Tudo isso leva-nos a crer e fazer o nosso
ato· de fé na divindade de Cristo. A sua ressurreição, porém,
foi o mais estrondoso argumento, foi a maior ajuda para
a nossa fé vacilante: "Se Cristo não ressuscitou, vã é a
nossa fé". Mas Cristo ressuscitou, como já vimos, e assim
a nossa fé com grande alegria afirma : creio em Jesus Cristo, um só seu Filho Nosso Senhor.
Finalmente, a ressurreição de Cristo devia · alimentar e
apoiar a nossa esperança. Uma vez que Cristo ressuscitou,
temos direito de esperar que também nós havemos de ressurgir. Fazemos parte dêste grande corpo, que é a Igreja,
fundada por Cristo. Nós somos como outros tantos membros dêste corpo. Cristo é sua cabeça. Ora, a cabeça, Cristo,
ressurgiu, será que nós, os membros, não acompanharemos?
Ficaria o corpo metade vivo, metade morto? E' o que afirma São Paulo chamando atenção para a incredulidade de
alguns da Igreja de Corinto: "E se se prega que ·Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não
há ressurreição dos mortos? Pois, se não há ressurreição
dos mortos, também Cristo não ressuscitou" (1 Cor 15, 12 ss.).
E aos da Igreja de Tessalonica: "Porque se cremos que Jesus
morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará com
êle aquêles que adormeceram nêle", isto é, que morreram
santamente (1 Tess 4, 14). E já Marta, irmã de Lázaro e
Maria, dissera a Jesus, quando lhes prometera ressuscitar
seu irmão: "eu sei que haverá de ressuscitar na ressurreição do últlmo dia". Com isto exprimia ela a fé na ressurreição, fé que ainda não era tão clara como nós a temos,
mas que muitos judeus tinham mesmo antes da vinda de
Cristo. Talvez Marta já tivesse ouvido falar da ressurreição
final, de uma maneira mais clara pelo próprio Cristo. Mas
seja como fôr, porque Cristo ressuscitou, nós também have-
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remos de ressuscitar, pois êle mesmo disse ser "a ressurreição e a vida".
,Jesus Cristo ressuscitando provou que sua missão e sua
doutrina são divinas. Logo, tudo que tle nos disse é certo,
é verdadeiro. Segue-se, então, que é verdade que após a nossa
morte nós seremos julgados e iremos para o céu, inferno
ou purgatório, para onde a justiça e a santidade de Deus
determinarem, ou ainda poderíamos dizer, para onde nós ·
merecermos com os nossos atos,_Mas também é verdade que
no juízo final ·nosso corpo ressuscitará. E' dessa ressurreição final que a Ressurreição de Cristo é garantia.
Agradeçamos esta luz de esperança, exclamando com o
príncipe dos apóstolos, São Pedro: "Bendito seja Deus, Pai
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança incorruptível" ( 1 Ped 1, 3 s.).
Portanto, Cristo, que é o nosso modêlo, deu-nos o exemplo de como também nós haveremos de ressuscitar. Se vivermos de acôrdo . com os ensinamentos de Jesus, principalmente se nos sacrificarmos por Cristo e pela sua Igreja,
pois não é possível viver cristãmente sem aceitar a sua cruz,
se tivermos um grande amor aos nossos irmãos, fazendo
apostolado, nós ressuscitaremos gloriosamente, no final dos
tempos, e seguiremos a Cristo Ressuscitado.
Se cumprirmos com a lei de Deus e da Igreja, se trabalharmos bastante pela nossa santa religião, se praticarmos atos de virtude, se não perdermos nosso tempo em futilidades, mas ao contrário o empregarmos em conhecer,
amar e servir a Deus, nós ressuscitaremos com nosso corpo
glorioso.
Mas os que renegaram a Cristo, nesta vida, ressuscitarão com um corpo horrível, que é imagem e semelhança
de Satanás.
Nós queremos ser imagens e semelhanças de Jesus Cristo Ressuscitado. Não foi sem razão que o Brasil levantou,
na capital da República, no alto do Corcovado, uma imagem belíssima de Cristo Redentor. E' para que todos os
brasileiros desejassem ser imagens e semelhanças de Cristo.
Devemos levar uma vida imitando a Cristo ressuscitado.
Devemos fazer com que nosso coração se torne semelhante
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ao Coraç.ão de Cristo ressuscitado. Deve ser também modêlo da nossa ressurreição espiritual, isto é, da morte do
pecado para o arrependimento e para a vida da graça. Como
tão belamente diz São Paulo: "Se ressurgistes com Cristo,
procurai o que está no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus" (Col 3, 1).
Agradeçamos a grande graça de nossa Redenção fechada com a chave de ouro da ressurreiçifo. Vivamos sempre
bem, em estado de graça, esperando a nossa futura ressurreição como Cristo e para junto de Cristo. Que nos nossos
túmulos se possa escrever esta frase: "Aqui jaz quem espera a ressurreição futura".
Exemplos: lQ Na Rússia antiga quando a fé não era
privilégio de alguns poucos e assim mesmo de um modo
todo escondido como hoje em dia, a ressurreição de Cristo
era celebrada de um modo todo solene. Além das belíssimas
cerimônias da Igreja, o povo tinha o belo costume de ao
se encontrarem beijarem-se mutuamente dizendo: "Irmão,
Cristo ressuscitou !" Ao que outro respondia: "Ressuscitou
verdadeiramente". O imperador Nicolau I, seguindo êste costume, passou pela sentinela de sua moradia particular, no
dia de Páscoa. Estando êste em posição de apresentar armas, o imperador dirigiÚ-lhe a costumada pergunta. Qual
não foi o seu espanto ao ouvir em resposta: "Não, meu pai,
não é verdade". Incomodado, repetiu com voz mais alta, pensando não ter sido entendido: "Irmão, Cristo ressuscitou!"
O soldado, porém, pálido e imóvel, retrucou: "Não, meu pai,
não é verdade". Cheio de raiva, desembainhando a espada,
o imperador brada ao soldado: "Imbecil, por que negas a verdade?" "Porque sou judeµ, filho de judeus, e minha verdade não é a tua". Nicolau I colocou a espada na bainha
e sorriu cheio de compaixão. Sim, êste pobre · soldado judeu
não reconhecia Cristo, para êle infelizmente não existia a
suprema verdade e esperança da ressurreição de Cristo.
29 E de Santa Margarida Mártir, narra-se que foi prêsa
pelo governador romano que lhe disse: "Como podes crer
uma tolice dessas, que um homem morto na cruz seja Deus?"
A virgem respondeu: "Como sabe o senhor que Jesus morreu na cruz?" Replicou o governador: "Porque vossos próprios evangelhos o dizem". Retrucou Margarida : "Mas os
mesmos evangelhos dizem também que Jesus ressurgiu, por-
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tanto Jesus é Deus. Como pode crer uma e negar outra coisa
que as mesmíssimas testemunhas afirmam?" O g<>vernador
pagão, não sabendo responder, ficou muito incomodado e
mandou matar a santa e assim entrou na glória do Senhor
como mártir, testemunha da ressurreição de Cristo.
Leitura.
História Sagrada - Heuser
sus institui o Sacramento da Penitência.

pp. 261 e 262: Je-

Questionário:
1. O que fê~ Jesus no tereeiro dia de sua morte?
R. Jesus Cristo ressuscitou glorioso e triunfante para
mais morrer.

nunca

2. Que ensinamentos traz a ressurreiçao para a nos11a fé?

R. Que Jesus por meio da ressurreição provou que era Filho
de Deus e finalizou a obra da redenção feita por sua paixão e morte.
3. Que ensinamentos traz a ressurreição para a nossa esperança?
R. Também nós havemos de ressurgir um dia.

Oração. - Oh! Deus, que pela ressurre1çao de vosso
Filho Unigênito vencestes a morte e nos abristes a porta
da vida eterna, ajudai com vosso auxílio os santos desejos
e a esperança de nossa futura ressurreição, que em nós suscitou a gloriosa ressurreição de Vosso Filho Jesus Cristo que
convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
Com alegria e amor a Jesus Ressuscitado rezemos o
"Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Nossa ressurre1çao espiritual neste mando
se obtém na confissão. Tendo a desgraça de cometer um pecado grave, não retardarei nunca ·a minha confissão. Também, tôdas as noites; antes de dormir rezarei o meu ato
de contrição.
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A despedida entre pessoas que se querem bem é sempre dolorosa, com a tristeza causada pela separação.
Mas não foi precisamente isto que aconteceu com a despedida de Cristo dêste mimâo. Aqui reina a alegria, a paz,
o sossêgo, · a felicidade.
Porque a despedida de Cristo seria a sua entrada triunfal nos céus, onde Êle prepara para todos que o seguem
um lugar de glória e de felicidade.
Tôda a vida de Cristo, nesta terra, foi pobreza e dor,
desde o seu nascimento em Belém até sua morte no Calvário. E' que Cristo assumira a humanidade, ferida pelo
pecado.
Mas a Ressurreição e a Ascensão aos Céus são gloriosas, porque Cristo é Deus e nos quis revelar também os resplendores de sua divindade.
Ouçamos a narração que São Lucas, no Atos dos Após. tolos, faz da despedida de Cristo :
"E enquanto (Jesus) comia com êles, ordenou-lhes_que
não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa
do Pai, que ouvistes - disse Êle - de minha bôca. . . Recebereis a fôrça do Espírito Santo, que descerá sôbre vós e
sereis as minhas testemunhas em Jerusalém e em tôda a
Judéia e Sarilaria, até aos confins da terra".
E terminando de dizer estas coisas, foi elevado à vista
dêles, e uma nuvem O recebeu e ocultou aos olhos dêles. E como estivessem olhando para o céu enquanto Êle ia subindo, eis
que dois varões, com vestes brancas, se puseram ao lado
dêles e lhes disseram: "Homens da Gali1éia, por que estais
olhando para o céu? Êsse Jesus que do meio de vós foi arrebatado ao céu voltará do mesmo modo como O _vistes
subir" (Atos 1, 4-11).
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Estudemos o significado dêste acontecimento para Cris. to e para nós.
A.Ascensão não foi apenas um dos muitos prodígios com
que Cristo tão freqüentemente deu provas de sua origem divina e da santidade de sua doutrina. Mais do que isto, a
Ascensão de Jesus foi a recompensa preparada pelo Pai
Eterno para seu Filho Divino, pela obra da Redenção; é o
triunfo e a glorificação daquele que, sendo Deus como o
Pai e o Espírito Santo, fêz-se homem e sujeitou-se a tôda
afronta e dor até à humilhação _da cruz, a fim de oferecer
à Divindade digna reparação pelos pecados da humanidade.
A Ascensão do Senhor é, portanto, a volta de Cristo a
seu reino , e a seu trono, após haver resgatado as almas, pagando por seus pecados e vencendo o inferno.
.
Por ·mais que imaginemos qual tenha sido -o esplendor
e a grandiosidade dêsse triunfo, ficaremos- bem longe da
realidade, porque tudo
que possamos ter visto neste mundo, de grande, de belo, de glorioso · e impressionante em festas, recepções, homenagens ou triunfos, não passa do mais
pálido reflexo das grandezas celestiais. Formaram o cortejo triunfal de Cristo, como sua mais preciosa conquista, um
número infindo de almas glorificadas, todos os justos que
haviam passado desta vida, desde o justo Abel, nossos primeiros pais Adão e Eva, Noé e os grandes patriarcas até
São João Batista, São José e o Bom Ladrão que morreu ao
lado de Jesus. A todos êstes, embora justos, só a, morte de .
Cristo podia abrir-lhes a porta do céu.
E', pois, com muito acêrto que se aplicam ao triunfo
de Cristo aquelas palavras do salmo de David:
"Dilatai, ó portas,. os vossos batentes
E vós, portais antigos, ampliai-vos,
Para que entre o Rei da Glória.
Quem é êste Rei da Glória?
O Senhor forte e poderoso,
O Senhor poderoso das batalhas!" (Salmo 23).
Imaginemos a alegria de Cristo, seu júbilo, ao ver tão
ditoso fim de seus trabalhos, ao apresenta.r-se ao Eterno
Pai, com tão preciosos frutos de sua conquista, ao dizerlhe, como em sua oração após a última ceia: "Pai, Eu te
glorifiquei sôbre a terra; terminei a obra que me deste
para fazer!"

o
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Infinita íoi também a satisfação de Deus Pai ao receber
o presente que seu Filho lhe oferecia e ao retribuir-lhe, como
1l:le só o podia, dando a Cristo o trono à sua mão direita,
como havia profetizado o santo rei David: "Disse o Senhor
a meu Senhor: Senta-te à minha direita". Assim Deus Pai
não só manifestou sua absoluta aprnvação a tôda obra e
sacrifício do Filho, mas também concedeu-lhe digno prêmio,
elevando acima de tôdas as criatu.r as aquêle que se humilhara mais que todos. Pelo trono da cruz deu-lhe o trono
da- majestade divina; pela coroa de espinhos deu-lhe a coroa
de glória; pela companhia dos ladrões deu-lhe a companhia
e louvores de todos os bem-aventurados; e porque descera
tanto na terra O elevou ao mais alto dos céus, conferindolhe um nome diante do qual se dobra todo joelho no céu, na
terra e no próprio inferno !
Se a gloriosa Ascensão foi tão cheia de significado para
Cristo, nem por isto deixou de conter profunda significação
para nós. E' que Nosso Senhor, como ninguém, sabe juntar à sua glória o nosso bem.
Em primeiro lugar, aproveitou Cristo a glória de sua
Ascensão para dar maior solidez à nossa fé, proporcionando-nos mais esta prova de sua divindade. Fortaleceu e avivou também nossa esperança, pois como êle mesmo o afirmara, ia preparar-nos um lugar no céu. Além disto, à Ascensão estava ligada a grande promessa do Espírito Santo,
que Cristo enviaria aos Apóstolos e, por seu intermédio, a
tôda a Igreja, a nós também.
Outro proveito preciosíssimo, que a Ascensão trouxe
para todos nós, foi o colocar no céu junto a Deus, como
nosso intercessor e advogado, aquêle que aqui na terra nos
amou a ponto de dar sua vida por nós, como nosso Redentor. Mais, Cristo no Céu não é apenas nosso advogado; :i!:le
é tambérrl. governador e defensor de sua santa Igreja, com
a qual está e estará, como prometeu, até o fim do mundo,
não apenas na santa Eucaristia, mas também assistindo-a e
governando-a com sua Providência. Todos os dons, que continuamente se repartem e distribuem do céu para tôda a
Igreja e para cada um de seus fiéis, nos vêm de Cristo, que
é a divina fonte das graças e que, por sua vida e sagrada
paixão, no-las mereceu.
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Portanto, o glorioso triunfo de Cristo deve ser para todos nós motivo da mais santa e intensa alegria.
Alegria por terem findo os sofrimentos do nosso Redentor. Alegria por vermos divinamente recompensado Aquêle que tanto nos amou. Alegria por sabermos reparado todo
o mal produzido por nossos pecados. Alegria por terem sido
reabertas as portas do céu, para tôdas as almas de boa
vontade que, desde a chegada de Cristo junto ao Eterno
Pai, têm n'ftle o mais poderoso intercessor e advogado para
lhes enviar o Divino Espírito Santo e para de lá dispensarlhes contínua proteção, por sua Divina Providência.
E não nos esqueçamos que Jesus Cristo ordenou aos seus
Apóstolos e fiéis que fôssem suas testemunhas em tôdas as nações e em todos os tempos.
Quem assiste e participa da Catequese Popular está dando um testemunho de Cristo. Está mostrando que ama a
Jesus e que está disposto a fazer sacrifícios, enfrentar a
chuva ou o calor, andar a pé longa caminhada, deixar suas
comodidades para melhor conhecer e servir a Jesus Cristo.
Lembremo-nos também que somos testemunhas de Cristo na nossa casa, no nosso serviço, nas nossas amizades,
nos nossos divertimentos.
Sempre os homens esperam que nós procedamos como
católico, como bom cristão, que segue a Jesus Cristo.
Exemplo: Nos primeiros séculos do cristianismo, não
foram poucos os imperadores pagãos que proclamaram ser
crime digno de morte o declarar-se alguém discípulo de Cristo. Entre os acusados dêste crime houve um de nome Platão.
Conduzido ao tribunal, os inimigos tentaram por todos os
meios levá-lo a renegar sua fé; porém, nem as sedutoras
promessas, nem as mais terríveis ameaças conseguiram levar Platão à apostasia. Os inimigos, exasperados, recorreram aos suplícios. Pouco depois o herói, feito uma única
chaga viva pelos açoites de doze carrascos, é conduzido ao
cárcere. Vieram seus amigos, desejosos de trazer-lhe ao menos uma palavra de consôlo; mas, vendo-o .em tão horrendo estado, êles mesmos não contiveram as lágrimas e os soluços. E eis que o próprio mártir os consola dizendo: "Não
é por pequenas coisas que suporto essas dores. Se eu perseverar, entrarei no eterno triunfo. Vós também, irmãos,
olhai para cima, para o céu, onde Jesus nos foi preparar a
Leituras -

11
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morada e donde retornará um dia, para nos julgar, premiando os bons e castigando os maus".
Leit·ura. - História Sagrada
Ascensão de Jesus.

Heuser -

pp. 264 e 265: A

Questionário:
1. Como se chama o mistério da subida de Jesus ao Céu?
R. Chama-se mistério· da Ascensão.
2. Que querem dizer as palavras: "está assentado à mão direita de Deus Pai todo-poderoso"?
R. Querem dizer que Jesus Cristo, no céu, tem lugar de honra,
igual a Deus, sôbre tôdas as criaturas.

3. Qne sentido teve
R. A Ascensão foi
terra e a aceitação desta
concedendo a seu Filho

a Ascensão vara Cristo?
a conclusão da tarefa de Cristo aqui na
obra, por parte do Pai Eterno, que a premiou
o trono à sua di{·eita.

4. Q1te sentido tem para nós ci Ascensão de Cr·isto?
R. A Ascensão de Cristo significa para nós: Maior vigor para
nossa fé e nossa esperança, a realização da promessa do Espírito
Santo, a possibilidade de entrarmos no céu e de têrmos Cristo como
intercessor e advogadp nosso junto a Deus.

Oração. - O' Cristo Jesus, Filho Unigênito de Deus,
Vós que pelo caminho da humildade, do trabalho e da cruz,
vencestes o inferno e subistes ao céu, abrindo-nos suas portas e merecendo o trono à direita do Pai, para continuardes lá como nosso intercessor e advogado, alcançai-nos que,
imitando vossas virtudes aqui na terra, ocupemos um dia
as moradas que nos preparastes no céu.
Pensando na subida de Nosso Senhor para o céu, digamos todos o "Creio em Deus Pai" ...
Resolução : Devo me compenetrar que, em tôda a· parte
e sempre, sou testemunha de Cristo pelas minhas palavras
e pelos meus atos.
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A vida de Maria Santíssima está de tal maneira ligada
à vida de Jesus Cristo que não podemos falar de Maria
sem pensar em Cristo.
Maria foi a Mãe Imaculada de Jesus. Apresentou-o ao
templo. Defendeu-o contra Herodes. Levou-o para o Egito.
Viveu tôda a sua vida em Nazaré para Jesus.
Alegrou-se com os seus triunfos e conseguiu o primeiro
dos seus milagres.
Mas é principalmente nos atrozes padecimentos da Paixão e Morte de Cristo que Maria Santíssima está ao seu
lado, sofrendo o mais cruel dos martírios.
Não era justo que Cristo não a associasse ao seu tri.:.
unfo. Cristo é bom filho e todo-poderoso. Não é preciso dizer nada mais para se compreender que Maria Santíssima,
após cumprida sua missão nesta terra, fôsse recebida triunfalmente no céu não só com a sua alma, imaculada e
cheia de graça, mas também com o seu corpo santíssimo,
onde se formou o corpo sacrossanto de Jesus.
E' esta verdade que vamos considerar hoje: a Assunção de Nossa Senhora aos céus.
Jesus tinha partido para o céu, a receber a coroa de
glória, que era seu triunfo da vida sôbre a morte. Mas achou
conveniente deixar ainda na terra, por algum tempo, sua
Mãe Santíssima, para ajudar, com seus carinhos maternos,
educar e orientar os primeiros cristãos.
Mas a Virgem Santíssima, que sempre tinha vivido com
Jesus e para Jesus, tinha desejos ardentes de ver de novo
o seu Filho querido. E Jesus, atendendo a um amor tão
grande e a tão intensos desejos que eram também os seus,
veio chamá-la para junto de si. E' assim que Maria, depois
de tanta dedicação a Jesus e a nós, morre de amor, para ir
viver com Jesus e com Êle interceder por n6S.
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Convinha que o Nosso Salvador tivesse morrido para,
vencedor da morte, ser coroado de glória.
Mas Deus, desde tôda a eternidade, escolhera Maria para
ser a Mãe de Jesus. Rolava pelo mundo a geração de Eva
contaminada pelo pecado, enquanto Maria era lírio formoso,
cheio de graça desde seu primeiro instante. Sonhavam as
filhas de Israel com a glória da maternidade. Maria, porém, só tinha querido viver para Deus, consagrando-lhe a
flor mimosa que dêle recebera, a virgindade. Atraindo assim os olhos do Altíssimo, foi feita a Mãe de Deus. Dali
por diante viveria só para o seu Jesus e com seu Filho amado. Acompanha-o no sacrifício da cruz, oferece-o ao Eterno
Pai e oferece-se com Jesus por nós.
Deus aceita o sacrifício de Maria, mas completada sua
missão na terra, Jesus, Rei imortal, olhando para a terra dos
seus irmãos, vê que chegou o momento de coroar a sua
Mãe Santíssima rainha do céu e da terra. Filho devotado
que era, não queria viver separado de sua Mãe querida. E
sendo Deus, podia fazer nela o que em si mesmo já tinha
realizado e concederia aos eleitos no fim do mundo, isto é,
podia levá-la para o céu em corpo e alma. Seria o triunfo
completo e a coroa de tantos sofrimentos por que passara
na terra.
Havia mais, Jesus olhando para os seus irmãos, que
ainda estavam no mundo, quis dar-lhes esta imensa alegria.
Nossa Senhora pertencia à nossa família humana e seria
uma honra muito grande para todos nós ver que ela tinha
sido escolhida por Deus para ser coroada Mãe de Deus,
Mãe nossa e Rainha do céu e da terra.
Vejamos agora o seu triunfo, a sua entrada no céu em
corpo e alma, a sua Assunção. Dizemos Assunção e não
Ascensão porque Nossa Senhora foi para o céu não pelo
seu poder mas pelo poder de Jesus.
Infelizmente não podemos nem imaginar qual tenha sido
a triunfal entrada de Maria no paraíso. Ansiosos estão os
querubins por contemplar a beleza de sua Rainha. Todo o
céu de anjos e santos é um exército às suas ordens reais.
Anjos e arcanjos, iluminados pelo espelho das perfeições de
Deus em Maria, s~ oferecem, para as suas embaixadas. Assistem os habitantes do céu, cheios de gôzo, a festiva proclaina:ção - da Realeza de Maria. E Jesus Cristo, cheio de
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amor, beija a mão direita de Maria e fala: "A tua beleza
me encanta e eu te amei; és minha Mãe. E, minha Mãe,
sobe ao trono e reina. Tôdas as fôrças estão sob o te.u comando. Céus e terra obedecem ao teu poder. Treme o inferno ao teu batalhão real. Fazem guarda à tua côrte os anjos e os homens".
Assim falou -Jesus. Mas naquela entrada triunfante, todos os habitantes do céu exclamam: quem é esta que avança e vai subindo, braços dados ao seu Filho amado? E' a lua
bela que derrama seu clarão. E' o sol que resplandece ao
meio-dia. E' a Rainha que dirige os combates do céu e da
terra. Abrem-se, de par em par, as portas do céu para o Rei
que entra, conduzindo pela mão sua Mãe querida. E enquanto os anjos e santos vão cantando "Rainha do céu, alegraivos", exclama Jesus com imensa alegria : "minha Mãe, eu sou
teu filho", e lhe põe na cabeça a coroa de Rainha dos an·
jos e santos, de Rainha do céu e da terra.
E lá do trono em que reina volta para nós os olhos amorosos e pede a Jesus que um dia estejamos com ela no céu,
festejando também o . seu triunfo e o de seu Divino Filho.
Acompanhemos com alegria o triunfo da Virgem Santíssima. E vivamos na doce esperança de um dia festejarmos no céu a Senhora da Glória.
Procedamos de modo a triunfar com nossa Mãe do céu,
ao lado de Jesus, que é o nosso irmão mais velho.
E' muito grande a devoção do povo brasileiro a Nossa
Senhora da Glória, festejando a 15 de agôsto a Assunção de
Nossa Senhora e realizando, nesse dia, em muitas cidades,
a procissão de Nossa Senhora da Boa Morte.
Recorramos também nós à Virgem Santíssima, pedindo
que ela nos obtenha estas duas graças : uma boa e santa
morte e, depois, que nos associemos a ela, nossa querida
Mãe celestial, na eterna glória.
Exemplo: Era o Natal de 1910. Carlotinha, filha de um
ministro italiano, Garabelle-Orlando, vai fazer, à meia-noite,
a primeira comunhão, na capela das Irmãs da Assunção em
Roma. O sacerdote sussurra aos ouvidos da pequena : "Agora, Carlotinha, pede a Nosso Senhor pelo Santo Padre e
por mim. Pede também que se realize o desejo mais ardente do meu coração, que chegue logo o dia em que a Assunção da Santíssima Virgem seja definida como verdade
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de fé". A menina e sua família rezaram desde aquêle momento pela intenção daquele Monsenhor tão bom que havia
de ser Pio XII e que a 19 de Novembro de 1950 havia de
definir o dogma da Assunção para que todos acreditássemos
com tôda certeza que Nossa Senhora está no céu em corpo
e alma.
Leitura. - História Sagrada da Santíssima Virgem.

Heuser -

pp. 296 .e 297: Morte

Questionário:
1. Que quer dizer Assunção?
R. Quer dizer que Nossa Senhora subiu ao céu, em corpo e alma.
2. Qual a diferença da Ascensão de Jesus para Assunção. de
Nos.9a Senhora?
R. E' que Jesus subiu ao céu, em corpo e alma, por seu próprio
poder; ao passo que Nossa Senhora pelo poder do seu Divino Filho.
3. Haveria alguma razão de conveniência para a Assunç~o de
Nossa Senhora?
R. Sim, havia. Ela era Mãe de Jesus. E o triunfo de Jesus ficava mais completo e mais belo com a glória de Maria.
4. Por que nos alegramos de modo especial com a Assunção
de Nossa Senhora?
R. Porque ela ·é nossa Mãe e nós esperamos um dia estar com
ela para sempre.

Oração. - Nossa Senhora da Glória, nós vos damos os
parabéns pela vossa gloriosa Assunção. E' muito grande a
nossa alegria, ao vermos que estais no céu, ao lado de Jesus.
E, agora, Mãe querida, olhai para nós do céu e fazei
brotar em nosso coração uma grande esperança de celebrarmos a vossa festa na glória. Amém.
Em união com Nossa Senhora da Glória rezemos o "Creio
em Deus Pai ... "
Resolução : Maria, Nossa Mãe, é a Rainha dos céus. Saunos grandes momentos de alegria e de tristeza, nossa Senhora rezando l:l- "Salve-Rainha".
demo~,
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As primeiras pagmas da Sagrada Escritura nos contam como apareceu a morte no mundo. "Caim disse a seu irmão Abel: Vamos passear. E quando estavam no campo,
investiu Caim contra seu irmão Abel e matou-o" ( Gn 4, 8).
Temos assim o primeiro morto. Aquêle corpo ferido não
reagiu, decompôs-se e se f êz pó.
A morte era a conseqüência de não terem obedecido
Adão e Eva à ordem de Deus, ao colocá-los no paraíso:
"Comei de tôdas as árvores do paraíso mas não comais do
fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque em
qualquer dia que comerdes dêle morrereis" ( Gn 2, 17).
Eva, tentada por Satanás, colheu o fruto da árvore
proibida, comeu e o deu a provar também a Adão. Assim
desobedeceram e carregaram sôbre seus ombros e de seus
descendentes as conseqüências do seu pecado. Falou-lhes o
Senhor - "No dia em que comerdes desta árvore, morrereis". Comeram e por isso morreram Adão e Eva, morreram seus filhos, morrem todos os homens e também nós
morreremos.
Se eu puser uma fôlha de papel em branco, na porta da Igreja e disser: "Aquêle que julga que nunca haverá de
morrer, escreva seu nome nesta fôlha '.'. Ficará em branco.
Estamos, pois, convencidos de que, cedo ou tarde, haveremos
de morrer. E' uma verdade evidente.
Morrem os reis e os chefes de estado. Morrem os papas. Morrem os artistas e estrêlas de cinema. Morrem os
campeões dos esportes. Morrem os ricos e os pobres, os meninos e os velhos. Afirmam-no os cemitérios. Cada dia morrem, em todo mundo, 180 mil pessoas, de tôdas as idades.
"Os dias do homem são poucos" (Job 14, 5). Dentro de
50 anos, faltarão muitos dos presentes. Dentro de 100 anos,
todos nós estaremos mortos.
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A vida é como um sonho que passa rápido; a morte
chegará muito depressa e despertaremos na eternidade. A
vida é como um drama em que cada pessoa desempenha
seu papel. Uns têm agora papel de ricos, outros de trabalhadores, outros de médicos, de autoridades, de operários.
Com a morte cai o pano e todos ficaremos iguais, ao apresentar-nos diante de Deus, com o nosso proceder bom ou
mau, a receber o prêmio ou o castigo.
"Está determinado que os homens morram uma só
vez" (Heb 9, 27), diz São Paulo. Não temos mais que uma
vida para merecer. Da minha boa ou má morte dependerá
minha boa ou má eternidade. O céu ou o inferno. A morte
chegará certamente, maft não avisa sua chegada. Chegará
como o ladrão na hora em que menos se pensar. O dia é incerto; do mesmo modo a hora, o lugar, e o modo pelo qual
morreremos.
Posso morrer de repente na próxima viagem, na próxima tempestade, na próxima enfermida:de. Morre-se no leito
e no .campo, com o crucifixo entre as mãos ou quando se está
pecando. Um homem teve a dita de morrer repentinamente, quando, ao voltar da mesa da comunhão, se ajoelhou
no banco, com Jesus no seu coração, como um amigo. Outro morreu quando estava longe de Deus, numa casa de
pecado.
Não se sabe como se vai morrer; mas a experiência
ensina que, ordinàriamente, o que vive em estado de graça
morre na amizade de Deus; e o que vive em estado de pecado, morre na inimizade de Deus.
A árvore cai para o lado a que está inclinada. Se o
pecado me inclína para o inferno e vivo habitualmente em
pecado, é fácil saber para que lado cairei, no dia da morte.
A experiência ensina que a morte dos que vivem em pecado mortal, longe de Deus, é péssima; não raro, é repentina e inesperada, como em tantos doentes que morrem
quando pensam estar curados; outras vêzes é desesperada
como a de Judas, ou é acompanhada de falsa dor e propósito que cai por terra se há cura.
A morte é o término da vida temporal. E' a separação dolorosa, violenta e humilhante da alma e do corpo. O
cadáver vai para a sepultura e a alma para a eternidade.
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A morte é o fim de nossa vida, também na memória
dos homens. São poucas as pessoas que nos conhecem no
mundo e bem depressa nos esquecerão.
A morte é o fim do tempo de merecer e o comêço da
eternidade. Chegamos ao têrmo de nossa viagem. Termina
nosso serviço a Deus. Na posição em que me colhe a morte,
aí fico: ou em estado de graça, voltado para Deus, ou em
estado de pecado, repelia.o por Deus.
A última vontade do moribundo é sagrada e por isso
é respeitada. O mesmo faz Deus. Se morres longe de Deus,
no pecado, quer dizer que tua última vontade é viveres sempre longe de Deus, no inferno. Se morres perto de Deus,
em amizade com ftle, quer dizer que tua última vontade
é viveres sempre com ftle, na sua casa, no céu.
A morte é o encontro definitivo com Deus.
A morte é um fato natural e irreparável; aceitemo-la
com resignação.
A morte é a vontade de Deus; aceitemo-la com amor.
A morte é castigo do pecado; aceitemo-la como repara_
ção das nossas culpas.
A morte é incerta. Não sei quando nem como hei de
morrer. Vivamos em estado de graça, com nossas contas
sempre preparadas. Não deixemos a confissão para a hora
da morte, não aconteça que ela chegue antes.
A morte é única. Dela depende minha eternidade, um
prêmio ou um castigo eterno. Apaguemos, com a confissão,
o nosso mau procedimento e façamos muitas boas obras.
A morte mostra o desengano da vida : riqueza, beleza,
prazer, amizades . . . falham e nos deixam vazios.
A morte fala-nos da alegria por têrmos procedido bem
e do pesar e angústia pelo mal que praticamos.
O pensamento da morte é o melhor freio para não pecar e o melhor estímulo para bem aproveitar o tempo.
Exemplos: 19 No ano de 1950 morreram em Madrid
duas môças. Ambas de famílias ricas e distintas. Ambas de
beleza extraordinária e muito alegres. Eram duas jovens divertidas e modernas: guiavam seu automóvel, veraneavam.
Porém seguiram por caminhos diferentes.
Uma, Teresinha, sem deixar sua alegria, juntou, à beleza de seu corpo, uma .extraordinária beleza de alma. Dei-
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xou a família, futuro, amizades, dinheiro, carro e tornou-se
religiosa. Dois anos depois morria, vítima de uma meningite
tuberculosa.
Morreu feliz e contente, porque ia para o céu, para
junto de Jesus e Maria.
Muitos já conhecem a vida de Teresinha González Quevedo. Atualmente está em andamento o processo para sua
possível beatificação. Sua vida foi: de beleza até Deus.
A outra jovem entrou em vertigem, com tanta beleza,
diversões e amigos e perdeu seu caminho. Era a môça mais
divertida. Dizia "sim" a tudo. Certa noite saiu de carro,
acompanhada de um jovem. Ao deixar a cidade, numa curva difícil o carro derrapa e se precipita contra uma árvore. Morre o amigo. Ela, sangrando, ferida de morte, grita assustada, cravando os olhos angustiados nas suas mãos
ensangüentadas: Mãos vazias, mãos vazias!
Teresinha deixou tudo, porque quis e, por isso, sentiu
grande paz, na morte. A outra jovem teve que deixar, à
fôrça, corpo, carro, amigos. Uma com as mãos cheias de
méritos, outra com as mãos vazias.
29 Maravilhoso foi o Congresso Eucarístico Nacional de
São Paulo. O jovem Arcebispo D. José Gaspar de Afonseca
e Silva oferecera a Deus a sua vida pelo triunfo espiritual
do Congresso, que realmente foi abençoado.
Depois do Congresso, viaja D. José de avião para o
Rio de Janeiro. Rezou durante a viagem o seu Breviário e
quando havia terminado o ofício divino e beijado o seu Breviário, o avião choca-se com a Escola Naval do Rio, morrendo assim no desastre o jovem e apostólico Arcebispo,
que São Paulo e o Brasil perderam, mas que conquistou, em
poucos anos, a palma da vitória.
Leitura. - História Sagrada e morte de Salomão.

Heuser -

pp. 98 e 99: Glória

Questionário :
1. Para que virá Jesus Cristo no fim do mundo?
R. Para julgar os bons e os maus.
2. Por que morremos?
R. Porque o nosso corpo, sendo feito de matéria, se .c orrompe,
uma vez que pelo pecado original perdemos o privilégio da imortalidade.
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3. Por que devemos estar preparados?

R. · Porque Jesus disse que não sabemos o dia nem a hora de
nossa morte.

Oração. - Como é amarga a morte para o incrédulo e
para o pecador que morre empedernido no pecado. Como é
doce a morte para aquêle que colocou a sua fé em Deus e
morre em estado de graça.
Meu Jesus, que vosso nome esteja sempre nos meus lábios e no meu coração, durante a minha vida e na hora de
minha morte e eu não esqueça como é breve a vida e enganadora a vaidade do mundo, e viva preparado para a nova
vida que é a única verdadeira.
Que Nossa Senhora seja realmente minha Mãe e advogada, agora e na hora de minha morte. Amém.
Unidos a Cristo, nosso irmão, digamos: "Creio em Deus
Pai. .. "
Resolução: Tôdas as noites, antes de dormir, rezar o
ato de contrição e três Ave-Marias para pedir uma santa
morte.
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Diz a Sagrada Escritura sôbre o juízo: "
Está decretado que os homens morram uma só vez e que depois
disto se siga o juízo" (Heb 9, 27). Em outro lugar ensina São Paulo: "E' necessário que todos nós compareçamos
diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que
é devido ao corpo segundo fêz o bem ou o mal" (Cor 5, 10).
Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ainda viviam seus
irmãos (Lc 16, 19-31). E Cristo do alto da Cruz, voltando
sua divina face e fazendo uso de seu poder de juiz universal, disse ao ladrão que ia morrer: "Hoje estarás comigo
no paraíso" (Lc 23, 43).
Por essas palavras da Bíblia se vê que a doutrina da
reencarnação, que os espíritas admitem, é errada.
Depois da morte não existe a reencarnação, isto é, a
alma nossa não vai se unir com outro corpo para viver novamente e assim pagar os nossos pecados.
Depois da morte, e só morreremos uma vez, nós seremos
julgados.
Há, portanto, uma única opo'r tunidade para conquistarmos o céu e é aproveitar bem desta vida, que estamos vivendo agora, para fazer o bem e seguir a vontade de Cristo.
A reencarnação é, portanto, um êrro e um engano e,
por isso mesmo, não pode ser doutrina de Deus e sim do
demônio, que nos quer enganar, para que deixemos para mais
tarde o cuidado da nossa salvação.
De acôrdo com a Sagrada Escritura, a Igreja Católica ensina como dogma de fé o imediato julgamento depois
da morte. A alma, ao morrermos, conhecerá sua situação favorável ou desfavorável, do prêmio eterno no céu ou no castigo para sempre no inferno.
Quando as pessoas que circundam o agonizante disserem:
"Está morto", naquele mesmo momento a alma está julgada.
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Os homens preparam as honras para o corpo, mortalha, flôres, caixão~ sepultura. Deus se encarrega da alma.
Não estarão presentes neste juízo, nem anjos nem demônios, nem advogados, nem acusadores, ficarão a sós Deus
e a alma. A própria consciência será apenas testemunha.
A alma comparece diante do juiz divino que conhece tôda
a sua vida. Viu todos os seus passos errados, anotou suas virtudes e o reto procedimento e lhe dará o que merece.
Uma luz poderosa iluminará a alma e a obrigará a verse como é. Ràpidamente se passará o filme de tôda uma
vida; pecados da infância e da juventude, vitórias na pureza e as grandes e vergonhosas quedas, o bem que se fêz
a custo de esforços e de oração e os pecados em que se enveredou a alma afastando-se de Deus.
A própria consciência conhecerá a sentença do prêmio e
do castigo que lhe dará o divino Juiz e ela reconhecerá o
que exatamente merece.
Tudo acontecerá num instante, com a rapidez, claridade e fôrça de um raio.
A sentença será definitiva e irrevogável.
Enquanto vivemos na penitência,- com boa confissão, podemos regularizar nossas contas mal feitas e apagar os pecados. Depois da morte, nada mais é possível, só nos restam
as conseqüências da boa ou má conduta na vida.
Teremos a sentença escolhida por nós. A sorte está na
nossa mão. Podemos ser justos ou condenados. Ainda temos
tempo para escolher.
Exemplo: No dia 27 de abril de 1956, falecia, aos 58
anos de idade, um pai de nove filhos, dos quais um foi sacerdote secular, três sacerdotes jesuítas e três religiosas.
Sempre foi, na sua vida, fervoroso católico, exemplar pai de
família e digno cidadão e homem público. Ao chegar o momento supremo de partir dêste mundo, acrescentou essas linhas, no seu testamento: "Quero que todos saibam: Neste
transe percebemos que a única coisa a nos acompanhar são
as nossas obras, e portanto é de sumo interêsse ter -acumulado as boas durante a vida".

Juízo Universal. - Chegará o último dia do mundo.
Terrível cataclismo cairá sôbre a terra. Os homens ficarão
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tomados de pavor e correrão - alucinados. A terra será um
grande cemitério.
Soará então a trombeta
se ouvirá o chamado: "Levantai-vos, mortos, e vinde ao juízo". A alma de cada homem se unirá ao próprio corpo.
Será o dia mais solene e grandioso da história da humanidade, todos os homens, desde o comêço do mundo, estarão reunidos para o juízo.
Em dado momento, aparecerá no céu a Cruz, sinal de
nossa redel}ção. Regozijar-se-ão e aplaudirão os justos. Tremerão os maus.
Aparecerá a Santíssima Virgem que é a Rainha dos
Céus e da Terra e a mãe do Juiz. Por último aparecerá
Jesus Cristo, "o Filho do homem, na sua Majestade e todos
os anjos com tle, e se sentará sôbre o trono" (Mt 25, 31).
Ocupará o pôsto que lhe cbrresponde como Rei dos reis
e Chefe de todos os chefes de Estado e presidentes que houve
na história do mundo.
Vem para que se descubra o que f êz cada um. Vem
para elevar publicamente os bons, premiando a virtude, para
confundir em público os maus, castigando seus vícios, suas
injustiças, seus pecados.
Em cada alma humana se verá publicamente neste dia
. o filme da vida que levou. Ali tudo estará a descoberto : o
bem e o mal, o oculto e o público. Momentos de vergonha
para uns e de alegria para outros.
~
Os filhos verão as vidas de seus pais, a espôsa a do espôso, todos a de todos.
Enviará então Jesus os seus anjos para que separem
os bons dos maus, como o pastor separa os cordeiros dos
cabritos.
o espôso infiel será afastado da espôsa fiel, ou vice-versa.
Dirá Jesus aos bons: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado" (Mt 25, 34). Voltandose aos que tremem, à sua esquerda, lhes dirá : "Apartai-vos
de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado
para o demônio e para seus anjos" (Mt 25, 41).
Gritarão os condenados: "Insensatos que fomos, julgamos uma loucura e estupidez a vida honrada dos bons ...
Enganamo-nos no nosso caminho, vivendo na mentira e na
ilusão ... "

e
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Dissolve-se a concentração. "Êstes irao para o suplício
eterno e os justos para a vida eterna" (Mt 25," 16).
Vivamos de tal modo que no fim da vida possamos ouvir a sentença elos bons: "Vinde-, bendito.s de meu Pai, para
o Reino que vos· está preparado".

Exernplo: Numa fábrica de Nova York certo oiJerário
pediu folga por uma semana. A desculpa foi que sua mãe
estava muito doente. Foi-lhe concedida a licença.
Na semana seguinte regressou e entrou decidido no trabalho. Foi imediatamente chamado pelo gerente a uma sala.
Apagou-se a luz e numa tela viu como iam projetando a
sua vida desregrada e de jogador que tinha levado durante
a semana.
A polícia da fábrica tinha seguido seus passos e filmado seus desmandos.
Não pôde enganar os homens, muito menos podemos enganar a Deus. Êle segue os nossos passos, sabe tudo, vê
tudo e, no juízo universal, projetará nossa vida e pronunciará a irrevogável sentença de prêmio ou castigo eterno.
Leitura. - História Sagrada
Ascensão de Jesus.

Heuser -

pp. 264 e 265:

A

Questionário:
1. Quando será o Juizo particular de cada mn de nós ?
R. Logo após a morte, onde ela nos tiver enconh~do.
2. Pode-se merecer depois da morte?
R. Com a morte tel'mina o tempo de merecer.

á sentença do juízo particular?
R. A sentença do juízo particular será confirmada no juízo universal.
4. Quando será o juízo universal? Quem será o juiz?
R. O juízo universal será no fim do múndo, sendo Cristo o Juiz.
5. Para que é o juízo -universal?
R. Para glorificar a Cristo, diante de todo o mundo e hon rar
os bons diante dos maus, que os oprimiram e desprezaram.
3. Pode-se mudar

Oração. - Meu Deus e Meu Senhor, que sois meu Pai,
depois de minha morte e no fim do mundo, haveis de me
pedir contas de tôda a minha vida. Dai-me, pois, fôrça para
endireitar e regularizar sempre minha vida na confissão
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sincera e sentida, no tribunal da misericórdia, para · não vir
a ser condenado, no dia do juízo.
Que eu sempre caminhe sob o vosso olhar e esteja sempre preparado, porque não sei a hora em que me haveis
de chamar. Ajudai-me a fazer muitas boas obras e a cumprir sempre com perfeição a vossa santíssima vontade. Amém.
Cheios de respeito para com Jesus, nosso Juiz Supremo, digamos : "Creio em Deus Pai ... "
Resolução: Aprendamos a fazer o nosso Jmzo, isto é, a
examinar tôdas as noites a nossa consciência pâra nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados a fim de não
sermos condenados no tremendo juízo final.

http://www.obrascatolicas.com/

O .DIVINO ESPffiITO SANTO,
SUA DIVINDADE E MANIFESTAÇÃO NA IGREJA
36' Leitura

A Igreja de Cristo, antes de começar qualquer cerimônia importante, sempre invoca o Divino Espírito Santo. Pelo
menos, faz o sinal da cruz e _nêle se h~nra também o Divino Espírito Santo.
Antes das pregações cantam-se hinos ao Espírito Santo.
· Um cântico bem popular, muito divulgado no Brasil, é o "A
nós descei, divina luz ... "
Apesar de tôdas essas insistências da Igreja muitos cristãos pouco sabem do Divino Espírito Santo. Repete-se o fato
que, em Éfeso, aconteceu com São Paulo quando perguntou a alguns discípulos: "Vós recebestes o Espírito Santo
quando abraçastes a fé?" E êles responderam-lhe: "Nós nem
sequer ouvimos · dizer que há Espírito Santo".
Se São Paulo hoje fizesse a mesma pergunta, talvez teria de muitos a mesma resposta: "Nós nem sequer ouvimos
dizer que há Espírito Santo". Quem é o EspíritQ Santo? O
Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Já falamos da Santíssima Trindade e vimos que há um só
Deus em três pessoas : Pai, Filho e Espírito Santo.
Embora o Espírito Santo seja a terceira pessoà da Santíssima Trindade não devemos pensar que seja inferior ao
Pai e ao ' Filho.
O Espírito Santo é Deus como é Deus o Pai e como é
Deus o Filho.
O Espírito Santo é todo-poderoso como são todo-poderosos o Pai e o Filho.
O Espírito Santo é eterno como é eterno o Pai, como é
eterno o Filho.
O Espírito Santo criou o mundo com o .Pai e com o Filho.
Numa palavra, tudo o que tem o Pai também o possui
o Filho e o Espírito Santo. Então, porque tudo o que tem Leituraa -

12
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o Pai também o possui o Filho e o Espírito Santo. Então
por que o Espírito Santo é colocado em terceiro lugar? Não
porque seja inferior ao Pai e ao Filho, mas porque "procede do Pai e do Filho" ou é o Amor do Pai e do Filho.
Como aconteça isto não é fácil de compreender e explicar : porque se trata do maior m~stério da nossa santa Religião: o mistério da Santíssima Trindade. Nós devemos
baixar a cabeça e dizer: "Creio, Senhor, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, igual ao
Pai e ao Filho, que procede não só do Pai mas também
do Filho; creio porque êste é o ensino de Jesus e da Santa
Igreja católica".
Eis como nós sabemos que existe o Espírito Santo, que
o Espírito Santo. é Deus e que procede do Pai e do Filho :
pela palavra infalível de Jesus no santo Evangelho e pelo
ensino infalível da Santa Igreja.
O Santo Evangelho muitas vêzes fala do Espírito San-.
to : desde o início da vida de Jesus quando diz · que Maria
concebeu por obra do Espírito Santo até a gloriosa ·ascensão de Jesus para o céu quando mandou os Apóstolos a
pregar e batizar em todo o mundo em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Na Sagrada Escritura encontramos também trechos em
que se fala da manifestação sensível do Espírito Santo: ao
início da vida pública de Jesus quando Jesus foi ao rio
Jordão para ser batizado por São João. Diz São Lucas que depois do batismo, estando Jesus em oração, abriu-se o céu e
desceu sôbre êle o Espírito Santo em forma de uma pomba; e ouviu-se do céu esta voz : Tu és o meu Filho querido;
em ti coloquei todo o meu amor. No livro dos Atos dos
Apóstolos se lê que quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam os Apóstolos todos juntos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um estrondo como de vento
que soprava impetuoso, e encheu tôda a casa onde estavam
. sentados. E apareceram-lhes repartidas umas como línguas
de fogo e pousou uma sôbre cada um dêles. E foram todos
cheios do Espírito Santo.
Maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia em
que a Igreja devia deixar os esconderijos para começar a
cumprir o mandamento de Jesus . e pregar o Santo Evangelho a todo o mundo.
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Nestas manifestações o Espírito Santo tomou forma de
pomba e de fogo para que os homens o vissem ; na realidade, sendo Deus, não tem corpo.
O papel que o Espírito Santo tem na Igreja é tão grande que Jesµs na última ceia disse claramente aos Apóstolos : "A vós convém que eu vá, porque, se eu não f ôr, não
virá a vós o Consolador, mas, se fôr, vo-lo enviarei". Isto
é dizer que na Igreja a obra do Espírito Santo ·é tão importante como a de Jesus. A alma dá a vida ao corpo, o
Espírito Santo dá a vida à Igreja.
O Espírito Santo deu a vida à Igreja primitiva: ensinou aos Apóstolos tôdas as coisas, lembrou tudo que Jesus
tinha dito, deu a coragem de sair do Cenáculo, onde estavam encerrados por mêdo, para enfrentar aquêles mesmos
que tinham crucificado a Jesus.
O Espírito Santo confirmou a verdade da pregação dos
Apóstolos com grandes milagres : no dia de Pentecostes, embora os Apóstolos falassem um dialeto da Galiléia, todos
os ouvintes ficaram espantados, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna.
E naqueles dias havia muita gente de fora, de outras
nações, em Jerusalém. A Sagrada Escritura faz uma enumeração de povos diversos, de pelo menos .14 línguas diferentes. E todos se espantavam porque os que falavam eram
galileus e êles os ouviam cada qual falando a sua língua.
Era um verdadeiro milagre e 3.000 pessoas foram batizados naquele dia.
Foi um milagre de línguas para se opor ao milagre das
línguas de Babel. Em Babel, o orgulho dos descendentes de
Noé, que só pensavam na sua glória, baralhou as línguas.
Filhos do mesmo pai não conseguiram mais se entender.
Em Pentecostes filhos de várias nações se entendem
pelo milagre das línguas do Amor de Deus que é o Divino Espírito Santo.
Há uma seita protestante dos pentecostais, também
chamados ·de Assembléia de Deus e, em outros lugares, apenas conhecidos com o nome de crentes.
Êstes pentecostais sustentam a necessidade de ser batizado com o batismo de fogo de PentecOBtes e o sinal dêsse
batismo é o dom das línguas.
12•
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Acontece, porém, que ninguém entende as línguas dos
pentecostais, nem êles mesmos. E' mais uma Babel e nunca
um Pentecostes, pois em Pentecostes Pedro falava na sua
língua e todos, de diversas nações, entendiam na sua.
Por aqui se vê que os pentecostais estão enganados. E
o amor que êles dizem ter para com o Espírito Santo é
falso, porque atribuem ao Espírito Santo coisas ridículas,
como falar palavras que ninguém entende, e até atos pecaminosos, porque pensam que, após o batismo de fogo, é o
Espírito Santo que age nêles. Ora isto é urna dolorosa blasfêmia.
O Espírito Santo não quer confusão mas siin o amor
e foi o amor fraterno dos primeiros cristãos que converteu muitos pagãos. Ainda hoje o Espírito Santo continua a
sua obra na Igreja e continuará até ao fim do mundo conforme a palavra de Jesus: " ... o Pai vos dará um Consolador para que fique eternamente convosco".
E' o Espírito Santo que ainda hoje infunde nos corações dos fiéis a caridade que sabe levar os cristãos aos heroísmos da santidade.
E' o Espírito Santo que mantém a verdadeira Igreja
na unidade querida por Nosso Senhor Jesus Cristo.
E' o Espírito Santo que dá a fôrça à sua Igreja para
sofrer e enfrentar os inimigos através de duras perseguições, muitas vêzes sangrentas.
E' o Espírito Santo que preserva a Igreja de qualquer
êrro no ensino das verdades da Fé iluminando o chefe visível da Igreja: O PAPA!
Cuidemos que na nossa vida haja sempre verdadeira e
grande devoção ao Espírito Santo. E' com alegria- que recordamos ter o Brasil um Estado com o Nome de Espírito
Santo.
Exemplo: Pelo ano mil a Igreja ortodoxa se separou da
Igreja Católica porque não queria admitir como dogma de
fé que o Espírito Santo proceda não só do Pai, mas também do Filho. Perdeu assim a verdadeira fé, mutilou a sua
vida cristã. Surgiram muitas outras divisões internas, desapareceu o Espírito missionário. Esqueceu-se do mandato de
Jesus de levar o Evangelho aos infiéis e embora a devoção
aos Santos seja grande entre os povos orientais não só houve poucos santos nêles. O mesmo aconteceu aos protestantes. Dir-se-ia que o sôpro do Espírito Santo cessou para êles.
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Leitura. 1
pírito ·Santo.

História Sagrada -

Heuser -

p. 267: Vinda do Es-

Questionário : 1. Quem é o Espírito Santo?
R. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ·que procede do Pai e do Filho, Deus igual ao Pai e ao Filho.
2. O que opera o Espírito Santo na Igreja?
R. O Espírito Santo é a alma da Igreja desde o início até o
fim do mundo, embora invisivelmente, todavia real e continuamente
opera na Igreja santificando-a, guiando-a, fortalecendo-a, é preservando-a de qualquer êrro.

Oração. - O' Deus Espírito Santo, que no dia · de Pentecostes esclarecestes os corações dos Apóstolos com a verdadeira luz, e iluminastes os primeiros fiéis para acr~dita
rem nas suas palavras, iluminai também a nós para que permaneçamos sempre firmes na verdadeira fé, ajudai todos · os
errantes para alcançarem o caminho da verdadeira Igreja.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo ...
Em união com o Divino Espírito Santo rezemos com
tôda a fé: "Creio em Deus Pai. : . "
Resolução : Façamos sempre respeitosa e piedosamente o
sinal da cruz, antes dos atos importantes da nossa vida, invocando as luzes e as fôrças do Divino Espírito Santo.
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Quando o Apóstolo São Paulo chegou a Atenas, viu um
altar no qual estava escrito: "Ao Deus desconhecido". Disse
São Paulo aos sábios de Atenas: "Eu venho vos anunciar
o Deus que vós adorais sem conhecer".
Nós conhecemos o verdadeiro Deus e a verdadeira Religião, porém há uma verdade fundamental no cristianismo,
uma verdade básica, que poucos, também entre os cristãos
cultos, conhecem. Verdade das mais difíceis, mas também
uma das mais consoladoras. Por isso prestemos muita atenção.
Vimos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e alma da Igreja. Hoje vamos considerar
o Espírito Santo vivo na alma dos fiéis, nas nossas almas.
Podemos afirmar que o Espírito Santo é como a alma da
nossa alma, porque dá a nossa alma uma vida nova, vida
divina.
Satanás prometeu a Adão e Eva que se tornariam Deus.
Mas era uma armadilha. O que o demônio prometeu e não
cumpriu Jesus Cristo prometeu e cumpriu. Diz São João
que Jesus deu aos homens o poder de tornar-se filhos de Deus.
Dar-nos a vida divina, tornar-nos filhos de Deus é a
obra principal do Espírito Santo em nós: mas o que é
tudo isso?
Expliquemos com alguns exemplos.
Deus criou muitas coisas neste mundo. Porém nem tôdas as coisas são igualmente perfeitas : as criaturas de Deus
estão como numa escada, umas mais abaixo, outras mais
acima, e sôbre tôdas está o Criador.
Eis a escada: pedras no primeiro lugar, árvores no segundo, animais no terceiro, homens no quarto, anjos no quinto e Deus infinitamente acima de tudo. Olhai: as pedras
só existem, não têm nenhuma vida. As árvores, além de existir, vivem, brotam, crescem, nutrem-se, produzem outras ár-
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vores: o que as pedras não podem fazer. Os animais têm
uma vida mais perfeita que as árvores : êles podem sentir
gôzo, sentir dor, ouvir, ver: o que as árvores não podem
fazer. o homem tem uma vida mais perfeita que os animais:
êle pensa, quer, fala: o que nenhum ..animal pode fazer. Deus
. é vida perfeitíssima, acima de todos. Então, pode uma pedra tornar-se uma árvore, uma bananeira?. Não, só se Deus
fizer o milagre. Pode uma árvore, uma bananeira, tornarse um animal, um cachorro? Também não, se Deus não fizer o milagre. Pode um animal, um cachorro, tornar-se um
homem? Outra vez não, a não ser que Deus intervenha
com milagre. Agora pode um homem tornar-se filho de Deus?
Evidentemente não, mas Deus pode fazer esta maravilha.
E Deus fêz esta maravilha, que o homem possa tornar-se
filho de Deus, embora filho adotivo, porém verdadeiro filho de Deus.
São Paulo, repetindo o que disse São João, afirma que
somos verdadeiros filhos de Deus.
Reparem bem que Deus não nos faz seus filhos só re·Cebendo-nos na sua casa e tratando-nos como se fôssemos
filhos (como costumam fazer os homens que adotam filhos
de outras pessoas), mas deposita na nossa alma uma fôrça
misteriosa que é a sua própria vida e que se chama graça
santificante.
Isto é, Deus que é todo-poderoso quando- nos faz seus
filhos, ·dá-nos um pouco de sua vida transformando assim
um homem num verdadeiro filho de Deus. Quando recebemos a graça santificante, na nossa alma acontece qualquer
coisa de semelhante ao que acontece na lâmpada elétrica
quando ligamos a corrente : aquêle pedacinho de fio opaco,insignificante, quase invisível, torna-se um foco brilhante de
luz esplêndida e incandescente, semelhante ao sol. Neste
mundo a nossa alma pela graça torna-se semelhante a Deus.
Só pela fé sabemos dês te efeito maravilhoso que se produz
na nossa alma, no céu poderemos ver esta maravilha.
A primeira vez que o Espírito Santo acendeu essa luz
na nossa alma foi no dia do nosso batismo: quando o sacerdote derramou a água na nossa cabeça, consagrando-nos
à Santíssima Trindade, o Espírito Santo apagou na nossa
alma· o pecado original, deu-nos a graça santificante e além
disso escolheu a nossa alma como sua morada. Nós, porém,
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podemos cortar a corrente da lâmpada, que se tornará sem
brilho e sem esplendor. Também podemos apagar a luz que
o Espírito Santo ~cendeu na nossa alma. Isto acontece quando fazemos um pecado mortal.
E' por isso que o sacerdote entrega a pessoa que foi
batizada uma vela acesa, que simboliza a fé e a graça que
o batizado deve conservar para conquistar a vida eterna.
E pede ao batizado que conserve sempre acesa aquela luz,
porque sabe que infelizmente o homem pode apagar a luz
e viver nas trevas do pecado.
O cristão que cometeu um só pecado mortal e que ainda
não se arrependeu não é mais filho de Deus, como é aquêle
que não recebeu o batismo, e pior ainda, tornara-se inimigo
de Deus. Enquanto os cristãos que estão livres de · pecado
mortal ou porque nunca os cometeram ou porque se confessaram pedindo perdão são verdadeiros filhos de Deus. Compreendeis que coisa horrível é fazer um pecado mortal e
como é ainda pior estar anos e anos com pecados mortais
na alma? Que responsabilidade a daqueles cristãos, que deveriam tôda a vida ser filhos de Deus, e pelo gôzo de pecar
ou por negligência em pedir perdão passaram tôda a vida
como inimigos de Deus ! Podemos fazer algo de pior do que
mandar Deus embora dos nossos corações? E' o que fazemos quando pecamos gravemente: expulsamos o Espírito
Santo de nossas almas.
E' uma coisa terrível ter que expulsar alguém de nossa
casa. Somos obrigados a fazer isso quando se trata duma
pessoa indigna, que nos ofendeu gravemente.
Ora é essa coisa terrível que faz o pecador, mas muito
mais grave ainda porque expulsa a Deus, seu Senhor e
Benfeitor, que lhe conserva a vida, a saúde, as fôrças só
para agradar uma criatura, que só lhe vai enganar. E quem
morrer neste estado de pecado, porque não quis ser filho
de Deus, não irá para o céu e sim para o inferno, onde Satanás recolhe os seus servidores.
Reparemos no seguinte: A alma quando não tem a graça
de Deus não pode ganhar nenhum mérito para o céu.
São Domingos Sávio, desde menino, dizia: "Prefiro
morrer a cometer um só pecado mortal", propósito que
todos devemos fazer para sermos bons cristãos. O Espírito
Santo não só nos deu a graça santificante no dia do batismo
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(isto é fêz-nos filhos de Deus), mas também ajuda a aumentá-la, a não perdê-la e a recuperá-la se por desgraça a
tivermos perdido.
Aumentamos a graça quando recebemos os sacramentos: da Crisma, do Matrimônio, da Extrema-Unção e especialmente quando recebemos os sacramentos da Confissão e
da Comunhão. :Êstes dois últimos podemos receber muitas
vêzes durante a vida : quanto mais nós comungam:os maiores graças ganhamos e por conseguinte mais lindo será o
nosso céu.
O Espírito Santo ajuda-nos também a não perder a graça santificante e isto faz por meio . de auxílios especi~is que
chamamos graças atuais.
O Espírito Santo ajuda também a recuperar a graça
perdida.
Quando caímos num poço fundo e quebramos pernas
e braços não podemos sair sozinhos, também quando caímos no pecado mortal nunca poderíamos recuperar a graça se
o Espírito Santo não pusesse na nossa alma o remorso e
·não nos chamasse com repreensões, impulsos para despertar no nosso coração a. contrição dos pecados e a vontade
de nos arrepender e nos confessar.
Saibamos ouvir a voz de Deus que nos chama para o
perdão e para o seu amor.

Exemplo e Leitura: Na Sagrada Escritura, no 29 livro
dos Macabeus, lemos que o tirano Antíoco queria obrigar
uma mãe e seus sete filhos a comer carne de porco, contra
a lei de Deus. Todos responderam: "Não, não queremos ofender a Deus, preferimos morrer". O rei, zangado, mandou que
cortassem a língua ao irmão mais velho, que lhe arrancassem
a pele da cabeça e que lhe cortassem as extremidades · das
mãos e ·dos pés : à vista ·dos outros irmãos e da mãe. E depois mandou que o chegassem ao fogo, que o torrassem,
quando ainda respirava. Um depois do outro em ordem de
idade, seis irmãos morreram dessa maneira louvando o Senhor.
Quando chegou a vez do último filho, a mãe disse-lhe para
lhe dar alento e coragem depois de tanto espanto : "Meu filho,
tem compaixão de mim que te trouxe nove meses no meu
seio, e te dei o leite e sustentei durante três anos e te conduzi até essa idade. Suplico-te, meu filho, que olhes para
o céu, para a terra. e para tôdas as coisas que existem nê-
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les e que te capacites bem que Deus as criou do nada, com
isto não temerás êsse cruel algoz, mas fazendo-te digno de
ter parte no tormento de teus · irmãos aceita de boa mente a
morte, para que eu te torne a receber com teus irmãos naquela misericórdia que nos espera: no céu". Martirizaram o
filho e por fim a mãe.
Quem deu tanta fôrça a êstes irmãos para morrerem e a
esta mãe a fôrça de assistir à morte de todos os seus filhos
senão aquêle Espírito que é Espírito de fortaleza, isto é, o
Espírito Santo.
Também a nós -se rezarmos dará fôrças de vencer tôdas
as dificuldades, as tentações para cumprirmos todos os nossos deveres para com Deus e para com os homens.
Questionário:
1. O que faz o Espírito Santo nos fiéis?

R. O Espírito Santo santifica todos os fiéis, ilumina e move para
que correspondendo as graças alcancem a vida eterna.
2. O que é a graga santificante?
R. A graça santificante é um dom sobrenatural do Espírito Santo pelo qual o homem torna-se filho de Deus, templo do Espírito
Santo, herdeiro da glória do céu e capaz de adquirir méritos para
a vida eterna.
3. O que é a gra<;a atual?
R. A graça atual é uma ajuda sobrenatural que -Deus nos dá
para nos levar a fazer o bem e fugir o mal.

Oração. - O' Espírito Santo, espírito de sabedoria e de
fortaleza, fazei que compreendamos quão grande seja _o dom
da graça santificante, vida de Deus em nós, que nos torna
verdadeiros filhos adotivos de Deus. Dai-nos a fôrça de nunca mais perdê-la transgredindo os mandamentos. Lembrai-nos,
quando formos tentados, que o preço da graça santificante
é a morte de Jesus na cruz, é todo o sangue de Jesus.
Pedindo ao Espírito Santo que aumente a nossa fé rezemos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Nos momentos da tentação, direi : "Meu Deus,
não quero Vos expulsar da minha alma. Não permitais, Senhor, que de Vós me aparte".
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Quando rezamos o Credo dizemos que cremos na santa
Igreja Católica. Vejamos agora o sentido geral desta nossa
afirmação.
Igreja é palavra que já ouvimos tantas vêzes, mas que
pode significar diversas coisas. Designa os edifícios onde nos
reunimos para assistir ao santo sacrifício .da missa, fazer nossas orações, suplicar a Nossa Senhora e aos santos, para recebermos os sacramentos, sermos instruídos. Outras vêzes
pelo nome Igreja indicamos todos os fiéis, que aqui na terra
crêem em Jesus Cristo como Filho de Deus e que assim forma a sociedade de todos os cristãos que professam a mesma fé e recebem os mesmos sacramentos sob a obediência
dos legítimos pastôres e principalmente do Papa. Tal sociedade foi fundada por Jesus Cristo. E' justamente neste último
sentido que tomamos a palavra Igreja no Credo.
A Igrej~ Católica é uma sociedade visível. Sociedade é
uma reunião de homens que se unem para alcançar um determinado fim. Não podemos viver isolados, unimo-nos a fim
de mais fàcilmente satisfazer nossas necessidades e melhor
cumprir o fim para que Deus nos criou. Assim surge a família que é a sociedade fundamental. Outras · necessidades
nossas são satisfeitas por uma sociedade mais ampla: o Estado ou a Nação. E como isto não bastasse, os homens fundaram ta:µtas outras sociedades particulares : associações de
benificência; associações esportivas, comerciais, culturais e
outras mais. Se o homem necessita de se unir para obter
tantos bens materiais, o mesmo acontece para os bens espirituais e sobrenaturais. Por êste motivo Jesus Cristo fundou
a Sociedade da Igreja para que nela os homens, auxiliandose uns aos outros no seu trabalho espiritual, alcançassem a
salvação eterna, que é o fim para que fomos criados.
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Jesus quando viveu na · terra, ao ensinar o povo, costumava chamar a Igreja de Reino, reino de Deus, reino dos céus
e muitas vêzes descreveu por meio de parábolas as qualidades da sua Igreja.
Jesus Cristo fala, freqüentemente, do reino dos céus que
aqui na terra é sua Igreja e isto principalmente por meio
de parábolas. Como sabemos, parábola é um pequeno conto que
por meio de uma comparação sugere um ensinamento moral. Leiamos algumas destas parábolas.
"O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que
um homem tomou e semeou· no seu campo. Na verdade êle
é a menor de tôdas as sementes, mas, depois de crescido, é
maior que todos os legumes e torna-se~ uma árvore de sorte
que as aves do céu. vêm habitar em seus ramos" (Mt 13, 31-35).
Com esta parábola Jesus nos ensina que a Igreja era pequena nos seus começos, agora está espalhada por todo o mundo, tornou-se uma grande árvore onde os pássaros, os cristãos de todos os séculos, vêm buscar abrigo e alimento.
Os grandes e belos ramos desta árvore são os ensinos
que saem do firmíssimo tronco que é a Igreja. As almas
nobres, os que sabem erguer-se acima das misérias da vida,
encontram repouso, paz e tranqüilidade à sombra da sua
doutrina.
Propôs Jesus também esta outra parábola : o reino dos
céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até . que tenha fermentado tôda a massa" (Mt 13, 31-35). Jesus com essa comparação exprime a admirável fôrça de vida da doutrina da
Igreja. A palavra de Deus é como um fermento que se in"
troduz no espírito, no coração e na vontade do homem, levando por tôda parte a sua influência salutar. Ela modifica
os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas obras
para nos cristianizar.
Citemos ainda outras duas parábolas:
"O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido
em um campo. Aquêle que o encontrou, oculta-o e, na sua
alegria, vai e vende tudo quanto tem, e compra êsse campo.
O reino do céu é também semelhante a um mercador que
procura boas pérolas. Tendo encontrado uma pedra preciosa,
vai, vende tudo o que tem e a compra" (Mt 13, 44-52). Jesus
com estas duas comparações mostra o valor de tudo que te-
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mos na Santa Igreja, para possuir a Jesus no nosso coração, tudo devemos sacrificar. Jesus é o tesouro escondido
no campo da Igreja, escondido, sim, porque só um coração
sincero O pode encontrar. E' preciso vender tudo, isto é, sacrificar tudo, até mesmo a vida, se tanto fôr preciso, para
possuí-1'0 neste mundo pela graça e no céu por tôda a eternidade.
Os ensinamentos de Jesus foram confirmados com inúmeros ·milagres que atestavam assim · seu Divino Poder e a
verdade de tôdas as suas afirmações. Entre tantos milagres
mencionemos o da tempestade aplacada.
Certo dia aconteceu que, vendo Jesus, em tôrno de si,
numerosa multidão, subiu a uma barca com seus discípulos
e lhes disse : vamos para além do lago. E subiram à barca.
Despedindo a multidão, os discípulos conduziram a Jesus
na barca, enquanto outras o_ acompanhavam.
Enquanto navegavam, adormeceu Jesus. Então, levantouse um vendaval que impelia as ondas para dentro da barca,
de sorte que ela começava a encher-se.
E Jesus dormia na pôpa, mas êles o despertaram, dizendo-lhe: "Mestre, não te importa a ti que pereçamos? Salva-nos que perecemos".
·
Levantando-se êle, ordenou ao vento e ao mar: cessou o
vento e fêz-se uma grande calma.
Os discípulos se admiraram e diziam uns aos outros:
Quem é êste que até o vento e o mar obedecem?
Êste milagre narrado pelos evangelistas . prova o poder
verdadeiramente divino de Jesus, pois só Deus possui um domínio absoluto sôbre todos os elementos naturais. Jesus, afirmando que era Deus e fazendo êste e muitos outros milagres,
comprovou assim a verdade de sua doutrina. Por outro lado
temos neste milagre uma imagem de nossa vida na Igreja.
Todo cristão é um marinheiro em travessia para a eternidade. A barca é a Igreja Católica, onde Jesus aparentemente dorme às vêzes, mas sempre na pôpa, perto do leme.
No momento oportuno Êle se ergue para impor silêncio à
tempestade que ameaça afogá-la. Tenhamos pois confiança
mesmo no meio das nossas maiores dificuldades. Na barca
da Igreja, Jes:us nos ajudará a vencer a tempestade.
F
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Em todos os séculos, a Igreja enfrentou m1m1gos fortíssimos e sempre venceu a todos, porque Jesus Cristo está
com a sua Igreja.
Atualmente, o mais forte inimigo da Igreja é o Comunismo, que domina sôbre 700 milhões de pessoas, escravizadas pela fôrça brutal dos dirigentes comunistas que encontram no Cristianismo e especialmente na Igreja Católica a
maior barreira para êles escravizarem tôda a humanidade.
Porque, enquanto o homºem adorar a Deus, êle não se submete,
de corpo e alma, a outro homem, a um regime ou a um partido, como quer o Comunismo.
Se nós cumprirmos com a ordem de Cristo de amar o nosso próximo, o comunismo não vencerá. A Igreja de Cristo pode
sofrer violentas perseguições, como está padecendo em muitas nações da Europa, mas ela vencerá. Porque o amor de
Cristo vence tudo, até o ódio dos comunistas.
No Brasil, os comunistas se infiltram manhosamente em
tôdas as fôrças do País : no Exército, no Govêrno, na Política, nos Sindicatos, nas escolas, nos jornais, por tôda parte,
e dizem que não querem perseguir a religião. Mas isto é
uma grande mentira : a mesma mentira que pregaram a todos os povos, que hoje estão escravizados pelo comunismo e
onde, logo que os comunistas se sentem mais fortes, perseguem impiedosamente a Igreja de Deus.
Não nos iludamos, portanto, com as manobras e as manhas dos comunistas. Quarenta anos de comunismo inundaram os povos de sangue, de ~niséria e de ódio. Quem combate Deus não pode ser _coisa boa não.

Exemplo e Leitura: Já no Antigo Testamento Deus profetizara e prometera a realização da Igreja. Deus escolheu
um homem muito bom e justo para ser o chefe de um povo,
o povo escolhido, que devia conservar o culto do verdadeiro
Deus. Êste homem chamava-se Abraão. Deus falava-lhe freqüentemente e para evitar que caísse na idolatria fê-lo sair
do país em que habitava. Fêz-lhe também muitas promessas.
Uma tarde chamou-o fora da tenda e disse-lhe: "Levanta os
olhos e conta, se podes, as estrêlas do céu. . . Pois bem, os
teus filhos serão tão numerosos como as estrêlas do céu e a
areia do mar; tu serás o chefe do meu povo, e, da tua des-
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cendência nascerá o Messias,. o Salva,dor do mundo". Esta
promessa de dar .a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrêlas do - céu foi repetida outra vez
quando Abraão se preparava para sacrificar seu filho
e isto por ordem do próprio Deus que assim tinha feito a fim de experimentar a obediência e fidelidade de
Abraão. Porém quando Isaac já estava sôbre a fogueira e
Abraão disposto a sacrificar o filho, apareceu um anjo do
céu que disse: Não estendas a tua mão sôbre o menino e não
lhe faças mal algum, agora conheci que temes a Deus. Êste
povo tão numeroso como as estrêlas do céu, estas nações benditas que Deus prometeu a Abraão são a image_m da Igreja
Católica, de todos os fiéis católicos descendentes espirituais
do grande patriarca. Abraão acreditou nas palavras de Deus;
conservou-se sempre justo; obedeceu sempre a Deus e Deus
cumpriu suas promessas. O patriarca Abraão é o pai do povo
judeu, o povo que Deus escolhera para si. Do povo hebreu
é que nasceu Jesus, o Salvador do mundo, fundador da Igreja.
Assim a Igreja realiza plenamente tudo o que Deus prometera ao povo de Israel: um reinado de justiça, paz e união
com ,Deus.
Questionário :
1. Que · é a Santa Igreja?
R. A Santa Igreja Catõlica é a sociedade de todos os cristãos que
professam a mesma fé e recebem os mesmos sacramentos sob a
obediência dos legítimos pastôres e principalmente do Papa.
2. Quem fundou a Igreja?
R. Jesus Cristo fundou a Igreja.
3. Como Jesus descreveu a Igreja nas parábolas do Reino dos Céus?
R. Como uma sociedade visível, externa, estendendo-se maravilhosamente por tôda a terra.

Oração. - Senhor, em vossa admirável bondade fundastes a Igreja a fim de que, unidos, formando uma só família aqui na terra, nela recebêssemos todos os auxílios de
que precisamos para alcançar o céu. Nós vos suplicamos que
nos concedais a graça de sermos sempre dóceis à vossa doutrina que confirmastes com tantos milagres, a fim de que,
perseverando unidos nesta Igreja aqui na terra, possamos um
dia alcançar o céu onde viveremos felizes eternamente con1 •
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vosco que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo por
todos os séculos dos séculos. Amém.
Unindo-nos a todos os cristãos da terra rezemos: "Creio
em Deus Pai ... "
Resolução : Em gratidão a Deus por me chamar à verdadeira Igreja, sempre estarei vigilante para ouvir e cumprir as ordens do Santo Padre, do Bispo Diocesano e do
Pároco.
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Vimos na lição anterior como Jesus descreveu a Igreja
em algumas parábolas. Hoje deveremos narrar como Nosso
Divino Salvador fundou a Igreja.
Certa vez, estando Jesus perto de uma cidade chamada
Cesaréia de Filipe, perguntou aos discípulos que o a~ompa
nhavam: digam-me uma coisa: quem é que o povo diz que eu
sou? Os apóstolos responderam de diversas maneiras conforme as várias opiniões que tinham ouvido entre o povo.
Para alguns Êle era João Batista, para outros, Elias ou Jeremias, ou um dos profetas. Assim respondendo, os apóstolos exprimiam o que pensava o povo .
.E vocês mesmos, meus apóstolos, continuou Jesus, quem
acham que eu sou?
Desta vez foi Simão Pedro que respondeu, e Pedro disse
com tôda a franqueza e ímpeto de sua alma : Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.
Ouvindo declaração tão espontânea, sincera e entusiasmada, Jesus disse a Pedro: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque o qué acabaste de afirmar não te foi revelado pela
carne ou pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus.
E eu te digo : Tu és Pedro e sôbre esta pedra edificarei minha Igreja e os poderes do inferno não terão fôrça contra
ela. Dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus; o que ligares na
terra será ligado nos Céus e tudo o que desatares na terra
será desatado também nos Céus (Mt 16, 13-19).
Destas palavras de Jesus vemos claramente sua intenção de fundar uma sociedade nova, a sua Igreja, que devia
perpetuar sua obra e conservar sua obra e conservar sua
·doutrina até o fim dos séculos, sôbre um alicerce estável.
Depois da Ressurreição, Jesus mandou que os apóstolos
fôssem esperá-lo na Galiléia, às margens do lago de Genezaré onde outrora Pedro e outros apóstolos tinham exerLeituras -
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cido o ofício de pescadores, ofício que deixaram para seguir
a Jesus.
Enquanto esperavam, Pedro e alguns outros discípulos
foram pescar; trabalharam tôda . a noite sem nada apanhar.
Ao romper do dia, da praia, Jesus ( êles não O reconheceram) mandou-lhes atirar a rêde à direita do barco e logo
ficou tão cheia que a não podiam suspender. Reconheceram
então por aquêle milagre que era Jesus. Pedro atirou-se à
água para chegar mais depressa junto a Jesus e os outros
vieram no barco, puxando a rêde.
Na praia havia brasas, onde se assava um peixe e pão.
J~sns serviu os apóstolos.
Depois que comeram, disse Jesus a Simão Pedro: Simão,
tu me amas mais que êstes? Sim, Senhor, respondeu êle, tu
sabes que eu te amo. - Apascenta meus cordeiros, disse Jesus; e perguntou-lhe segunda vez: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, respondeu êle, tu sabes que eu Te amo. Apascenta meus cordeiros, disse Jesus. Terceira vez perguntou : - Simão, tu me amas? Entristeceu-se Pedro porque
pela terceira vez Jesus perguntara : Tu me amas? E respondeu : Senhor, tu sabes tôdas as coisas, bem sabes que eu Te
amo. Apascenta minhas ovelhas, disse-lhe Jesus (Jo 21, 15-17).
Compreendamos bem estas palavras de Jesus que realizam o que antes prometera a Pedro. As ovelhas e os cordei_ros somos nós, por quem Jesus deu a vida, o redil é o
abrigo em que Jesus nos guarda para não nos perdermos e
é a Igreja católica; o pastor que Jesus deixa no seu lugar
é Pedro, que morreu porque era homem, mas é continuado
em seus · sucessores que são os Papas até nossos dias.
Quantos talvez não pensaram: que feliz seria eu se tivesse vivido no tempo de Jesus, tivesse ouvido seus ensina_mentos, presenciado seus milagres. E' um belo desejo, mas se
pensamos bem e meditamos nas palavras de Jesus, ·poderemos ainda hoje realizar êste desejo. O próprio Jesus disse:
eu estarei convosco até o fim dos séculos. Mas onde se. encontra Jesus até o fim dos séculos? Na Igreja que fundou,
dando a Pedro e aos seus sucessores, os papas, o poder de
dirigi-la e governá-la e sobretudo assistindo com seu poder
divino, a fim de que os papas não errem quando nos ensinam a religião.
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O pastor toma conta das ovelhas e dos cordeiros, levaos à fonte e ao pasto pelo caminho seguro, defende-os contra os ladrões e as feras, cura-os quando feridos . ou doentes.
Assim o Papa guarda as almas para entregá-las a Jesus,
alimenta-as com a doutrina e os sacramentos, · defende-as con. tra os propagandistas de doutrinas erradas (protestantes, espíritas e outras), cura-as dos pecados pela absolvição.
Cada pessoa tem seu modo de pensar. E' muito fácil errar e pode-se errar de diversas maneiras; a verdade porém
é uma só. Notem bem uma coisa: errar em assunto de religião é muito mais grave que errar em qualquer outra coisa, pois o nosso comportamento moral e religioso nesta vida
é que decide o que nos acontecerá na outra : céu ou inferno.
Por isso Jesus ·prometeu a São Pedro e a seus sucessores
uma assistência especial dada pelo Espírito Santo, para bem
cumprir sua missão de chefe visível da Igreja. Na última
Ceia Jesus disse a São Pedro: que Satanás queria prejudicálo, mas por causa da oração de Cristo São Pedro seria fortalecido na fé para confirmar nela os fiéis.
Dêste modo, mesmo que errem os homens mais sábios,
Pedro e seus sucessores ficarão firmes nas verdades da religião e sustentarão os que fraquejaram ou corrigirão os que
tomaram caminhos errados. Como porém Pedro é um homem
e tem de morrer e a Igreja tem de durar até o fim do
mundo, o Espírito Santo, mandado por Jesus, continua a dar
essa assistência especial àquele que ficar no lugar de Pedro: o Papa.
E' esta assistência do Espírito Santo que faz com que o
Papa seja infalível, que significa o seguinte: o Papa não
pode errar em questões de religião, quando fala como chefe
da Igreja, com intenção de obrigar todos os católicos e para
definir uma questão de fé ou de moral, isto é, para ensinar
o que devemos crer e fazer. Não pode errar porque está cumprindo a ordem de Jesus : confirma teus irmãos e Jesus cumpre sua promessa.
Jesus é mestre, porque ensina a religião que leva para
o céu ; é Rei, porque Deus é dono do mundo e das almas que
criou; é Juiz porque dará a cada alma o que ela tiver merecido durante a vida na terra. Quando nomeou Pedro seu
Vigário, isto é, seu representante na terra, Jesus deu-lhe êsses três poderes : o papa é mestre e ensina a verdadeira re111º
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ligião; .é Rei e tem poder de· dar leis, que são os mandamentos da Igreja; é Juiz e tem poder de absolver ou não os pecadôs.
E' sobretudo um Pai que ama seus filhos e quer que
todos se salvem e não cessa de chamá-los e aconselhá-los.
Portanto testemunhemos sempre nossa veneração a São
Pedro, o príncipe dos apóstolos, e aos papas, que são seus
sucessores. Amemos o papa como a um pai, seguindo seus
ensinamentos, obedecendo a suas ordens, rezando por êle.

--

Exemplos: lQ Achava-se reunido o estado maior nazis-.
ta, pelos anos de 1942 a 1943, a fim de festejar, num banquete, a tomada de Estalingrado pelo exército alemão. Pelo
fim, Adolfo Hitler, ímpio e apóstata, proferiu mais ou menos estas palavras: "Meus senhores! Acabamos de conquistar Estalingrado; amanhã tomaremos Moscou: depois chegará
a vez do Papa, ao qual esmagaremos como êste copo". Dizengo isso, jogou com ·tôda a fúria um copo de vidro, que
tinha na mão, contra a parede. Mas. . . o copo caiu no chão,
inteirinho, sem se partir. Vários assistentes se entreolharam,
empalidecendo. Um general italiano, que se achava presente, contou mais tarde, sob juramento, êste fato.
Pouco tempo depois, em 1945, Hitler, sim, é que foi esmagado pelos exércitos aliados, enquanto o Papa continua e
continuará até o fim dos tempos.
2Q O Santo Padre Pio XII, gloriosamente reinante, já
estêve no Brasil, quando Cardeal Secretário de Estado e Legado Papal ao Congresso Eucarístico Internacional de Buenos
Aires. Do alto do\ Corcovado abençoou o Brasil e conserva
uma grande afeição e amizade para com nosso povo. No Vaticano, quando recebe visitas e homenagens de brasileiros, conversa em nossa língua e sempre abençoa o Brasil.
Leitura. - História Sagrada dro na prisão.

Heuser -

pp. 282 e 283: São Pe·

Questionário :
1. Quando e como Jesus Cristo instituiu sua Igreja?
R. Prometendo que a fundaria sôbre Pedro e depois da Ressurreição mandando que êste apascentasse suas ovelhas; escolhendo os
.apóstolos e mandando-os pregar a todo mundo.
2. Pode a Igreja errar, quando nos manda crer alguma c0isa?
.R. Não, a Igreja não pode errar quando nos manda crer ;ilguma
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coisa, porque é assistida e guiada pelo Espírito Santo e por isto
é infalível.
3. E o Papa também é infalível?
R. Sim, o Papa é infalível.
4. Quando é que o Papa é infalível?
R. O Papa é infalível quando, ensinando a tôda a Igreja, com
_autoridade apostólica, define verdades da fé e de costumes:
5. Por que motivo o Papa não pode errar?

R. O Papa não pode errar porque tem a promessa de Jesus Cristo
e porque é assistido pelo Espírito Santo.
6. Quais são as obrigações dos católicos para com o Papa?
R. As obrigações dos católicos para com o Papa são: veneração,
amor filial, obediência.

Oração. - O' Deus que em vossa infinita bondade fundastes a vossa Igreja sôbre a rocha inabalável de Pedro vosso
apóstolo, o primeiro papa; concedei-nos a graça de permanecer sempre fiéis à Igreja que sôbre êle instituístes, vós,
que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo por todos
os séculos dos séculos. Amém.
Unamo-nos cada vez mais ao Vigário de Cristo aqui na
terra rezando o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução: Imitar a Jesus Cristo que rezou pelo Papa e
não permitir que ninguém em minha presença.. fale com menos
respeito do Santo Padre, o Papa.

I
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Vimos numa leitura anterior como Jesus, certa vez, comparou sua Igreja a uma semente de mostarda, que é a menor das sementes mas dá um arbusto em cujos galhos podem as aves pousar.
Quando Jesus subiu aos céus em sua gloriosa ascensão,
a Igreja contava pouco mais de cem pessoas. Apesar dêsse
pequeno número, a Igreja estava bem organizada. Tinha seu
chefe invisível, Jesus, seu representante, São Pedro, o primeiro Papa, os apóstolos, os discípulos e os fiéis.
Hoje a Igreja Católica conserva a mesma organização do
tempo de Cristo. Seu chefe invisível é Jesus Cristo, mas o
Vigário de Cristo, ou seu representante, é o Papa, sendo os
bispos sucessores dos Apóstolos, que governam as dioceses em
união com o Papa, os sacerdotes desempenham as funções
dos discípulos e, finalmente, os fiéis.
Os próprios Apóstolos estabeleceram que assim é que
seriam substituídos os Apóstolos e os discípulos. Êles mesmos, os Apóstolos, consagraram bispos e ordenaram sacerdotes. .
A Igreja Católica, no decorrer dos séculos, apenas conservou, sem nenhuma alteração, a organização estabelecida
pelo próprio Cristo, seguindo as normas dos Apóstolos, que
conheceram perfeitamente bem a vontade de Jesus.
A autoridade suprema da Igreja pertence ao Papa, cujo
poder se estende ao mundo inteiro e é o supremo juiz para
tôda e qualquer questão de religião. Entre os sacerdotes, o
Papa escolhe os bispos, nomeia-os e sagra-os êle próprio ou
determina outros bispos para sagrá-los.
Cada bispo recebe do Papa a autoridade sôbre um território que se chama diocese. Lembremos que São Pedro escolheu Roma para sua Diocese, desde então o Papa é o bispo
de Roma e por isso a Igreja Católica é chamada Romana.
Por sua vez o bispo divide o seu território em paróquias
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e para dirigi-las nomeia sacerdotes, que recebem o título de
párocos.
Diversas dioceses unidas formam uma província eclesiástica. Cada p~ís do mundo possui uma ou mais províncias
eclesiásticas de acôrdo com seu desenvolvimento religioso. No
Brasil há atualmente 20 províncias e 97 Dioceses.
Existem também na Igreja certos títulos de honra, por
exemplo, o de cardeal. Antigamente, para recompensar certos serviços prestados à Igreja o papa dava êste título a
algumas pessoas. Houve càrdeais que nem mesmo eram sacerdotes. Atualmente os cardeais geralmente são bispos, mas
podem também ser simples sacerdotes. O Papa tem cardeais
para auxiliá-lo no govêrno da Igreja. Assim como nos governos existem os ministros de Estado, assim os cardeais auxiliam o papa nos diversos negócios da Igreja. Quando o
Papa morre, reunem-se todos os cardeais e escolhem, por
votação secreta, o novo chefe da Igreja.
Na Igreja nem todos têm as mesmas funções.
Há os sacerdotes, que receberam o poder' da ordem e
podem celebrar a Santa Missa e administrar os sacramentos. Mas o sacramento da ordem é reservado aos bispos, que
recebem na sagração---a plenitude do sacerdócio.
No govêrno da Igreja, o S. Padre o Papa manda em
tôda a Igreja Universal, o Bispo manda na sua diocese. Foi
esta organização que Jesus Cristo nos deixou escolhendo
Pedro o primaz entre os Apóstolos. A Igreja, no decorrer
dos séculos, deu também certos poderes aos párocos, que são
nomeados pelos Bispos.
Um padre sempre é sacerdote, em virtude da sua ordenação. Mas o bispo pode dar-lhe ou não uma função de govêrno na diocese, como por exemplo tomar copta de· uma
paróquia. Isto depende da vontade do bispo que tem o govêrno da diocese.
Apesar de ser padre, êle não pode ouvir confissões ou
assistir a casamentos sem uma nomeação ou autorização do
bispo daquela diocese em que se encontra.
Em tôda sociedade bem organizada acontece isto. Em certas emprêsas há superintendentes, gerentes, diretores de seções e outros dirigentes. Assim também ocorre com a Igreja, sociedade bem organizada. Nela há os que governam e
os que são subordinados, os que ensinam, que constituem
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a Igreja docente e os que aprendem a doutrina de Cristo e
são a Igreja discente, mas ambas formam a mesma Igreja.
Os bispos e sacerdotes da Igreja Católica têm sido também beneméritos do povo brasileiro.
Em qualquer cidade do Brasil nós encontramos não somente igrejas belas, majestosas e artísticas, como centro
de principal interêsse naquela cidade, mas também obras de
assistência social, escolas, patronatos, colégios, hospitais, dispensários, abrigos, clínicas, que são fruto do trabalho e da
dedicação de bispos e sacerdotes da Igreja Católica.
A êles se juntam os religiosos e as religiosas que trabálham, :::em descanso, para beneficiar o próximo.
No Estado de São Paulo, em que as obras de assistência social estão bem organizadas, 63 por cento de tôdas
as entidades de beneficência são mantidas por instituições
católicas, deixando os outros 37 por cento para o Govêrno
da Nação, do Estado, do Município, para -as organizações particulares, para os protestantes, espíritas, os maçons, os israelitas e tôdas as outras formas de assistência.
Só as organizações católicas, dirigidas em última análise por bispos e sacerdotes, mantêm quase o dôbro de obras
de assistência do que os demais. E note-se que não é a Igreja
que recebe os impostos para a· assistência.
Interessante também notar que os comunistas que tanto falam de amparo aos trabalhadores só · recolhem dinheiro dos patrões e dos operários e não fazem obra de assis- 1
tência social.
Os protestantes, os espíritas, a Legião da Boa Vontade fazem uma propaganda enorme de suas obras. Falam ·
muito e dão a impressão de fazerem também muito.
Os .católicos preferem seguir as normas de Cristo de
dar esmola e assistir os necessitados sem precisar tocar a
trombeta da propaganda. Preferem fazer mais e falar menos.
E o que dissemos do Estado de São Paulo se aplica a
todos os outros Estados do Brasil.
Se fizéssemos um estudo muito sério das atividades dos
nossos bispos e dos nossos sacerdotes veríamos que êles são
verdadeiramente os grandes amigos e benfeitores do nosso povo.
Alegremo-nos, mais uma vez, de pertencer à Igreja Católica, que beneficia os homens não somente no campo espiritual, mas também na ordem material e terrena.
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A Igreja docente é formada por aquêles que receberam
de Jesus Cristo a missão autêntica de ensinar: o Papa, os
bispos, os sacerdotes. (missão que lhes é comunicada pelos
bispos). Jesus mesmo disse: Ide e ensinai a tôdas as nações.
Ensinai-lhes a guardar ·o que Eu próprio vos tenho ensinado e confiado. Eis que estarei convosco até a consumação dos
séculos. Tais palavras de Jesus não foram dirigidas a todos
os fiéis, mas .somente aos apóstolos que receberam assim o
poder de ensinar que por sua vez transmitiram a seus sucessores.
A Igreja discente é formada pelos fiéis, isto é, por todos aquêles que escutam, crêem e praticam os ensinamentos
dados pelos legítimos pastôres, pelo magistério verdadeiro da
Igreja. Jesus mesmo disse: quem vos escuta a mim escuta,
quem vos despreza a mim despreza.
São Paulo comparou a Igreja com o corpo humano. Assim
como no corpo humano, cada membro tem uma função diversa,
sendo, porém, cada membro sumamente necessário, de tal modo
que os olhos não podem dizer aos pés : de vós não precisamos, ou as mãos dizerem aos olhos: dispensamos vosso auxílio, pois temos o tacto ... assim também na Igreja de
Deus, que é o próprio Corpo místico de Cristo, há diversos
membros, com diversas funções. Todos na Igreja, têm: a mesma
fundamental dignidade, de estarem unidos a Cristo, der serem membros do seu Corpo Místico, de · serem enfim filhos
de Deus. Alegremo-nos portanto de nossa condição de fiéis
católicos e procuremos sempre crescer em virtude e amor a
Jesus, amor que se manifestará sobretudo :Por nossa união
e filial submissão àqueles que Jesus estabeleceu na Santa
Igreja como nossos guias.
·
Exemplo e Leitura: São Paulo é um dos apóstolos que
mais trabalharam pela Igreja de Deus. Chamava-se Saulo e
nasceu em Tarso, na Cilícia. Perseguia a todos os judeus
que se convertiam ao cristianismo. Sabendo que em Damasco muitos judeus abraçavam a religião nova, foi para lá a
fim de prendê-los e conduzi-los acorrentados a Jerusalém.
Dirigiu-se a Damasco. Ao aproximar-se da cidade, viu-se cercado por uma luz celeste, da qual saiu uma voz que lhe dizia : - Saulo, por que me persegues? Caindo por terra, assustado, perguntou: -:-- Quem sois, Senhor? A voz continuou:
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- Sou Jesus a quem tu persegues. Saulo tremendo e atônito replicou: - Senhor, que quereis que eu faça? · O Senhor acrescentou : - Levanta-te ·e entra na cidade e ali te
será dito o que deves fazer. Saulo levantou-se e estava cego.
Levaram-no a Damasco onde um anjo ordenou que procurasse
Ananias, um cristão. Ananias instruiu a Saulo, que depois
readquiriu a vista e cheio de zêlo converteu-se no grande
apóstolo São Paulo. Depois de 10 anos de preparação Paulo
começou suas viagens missionárias a fim de converter todo
o mundo a Cristo. Fêz quatro viagens missionárias. Depois
de um naufrágio na ilha de Malta, chegou a Roma e escreveu
cartas às várias comunidades. Após horrível prisão no cárcere Mamertino, em Roma, foi decapitado. Isto no ano 67 depois de Cristo. Em sua vida apostólica São Paulo percorreu quase todo o mundo então conhecido e coroou suas viagens tingindo de sangue a então capital do mundo. Mas nem
mesmo com a morte êle cessou de pregar porque as 14 cartas que escreveu continuam a sua pregação através dos séculos. Justamente, Paulo é chamado o apóstolo por excelência
e quem quer exercer o apostolado toma-o como.. modêlo.
Questionário :
1. Quais são os legítimos pastôres da Igreja?

R. Os legítimos pastôres da Igreja são: o Papa e os bispos.
2. Quem é o Papa?
R. O Papa, que chamamos também de Romano Pontífice, é o
vigário de Jesus Cristo na terra e chefe visível da Igreja.
3. Quem são os bispos?
R. Os bispos são os pastôres dos fiéis nas dioceses, que regem,
sob a dependência do Papa.
4. Que é o Bispo em sua diocese?
R. O bispo em sua diocese é o legítimo pastor e superior de
todos os fiéis eclesiásticos e leigos.
5. De quem são sucessores- os Papas e os bispos?
R. O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, os
bispos são sucessores dos apóstolos no poder ordinário de governar
a Igreja.

6. Quais são as obrigações dos fiéis para com os próprios bispos?
R. Todos os fiéis são obrigados a venerar, amar e honrar o próprio bispo, e prestar-lhe obediência em tudo que se refere à cura
das almas e ao govêrno da diocese.

'
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Oração. - Jesus, _queremos hoje fazer uma ardente súplica pelo nosso clero. Multiplicai as vocações sacerdotais
em nossa Pátria. Conservai na perfeita fidelidade ao vosso
serviço aquêles a quem chamastes, afervorai-os, purificai-os,
santificai-os, não permitindo que se afastem do espírito de
vossa Igreja. Nós vos pedimos isto por intercessão de Maria,
Rainha dos Sacerdotes. Amém.
Em união, com tôda a Igreja docente e discente, rezemos "Creio em Deus Pai . . . "
Resolução : Ter máximo respeito quando nos referimos
aos bispos e sacerdotes. Devemos ver nêles· ministros de Deus
e não a pessoa humana, que naturalmente sempre tem limitações e defeitos.
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Jesus Cristo fundou sua Igreja para que os homens nela
encontrassem os meios da salvação eterna. Jesus fundou uma
Igreja só, no entanto, hoje em dia vár:fas são as Igrejas que
se dizem cristãs e fundadas por Jesus ': a Igreja Católica Romana, a protestante, a grego-cismática. Surge então a pergunta : Qual a verdadeira?
Uma resposta a esta pergunta é : a verdadeira Igreja é
a que vem sem interrupção nem mudanças desde o seu fundador, Jesus Cristo. E isto só se verifica na Igreja Católica,
pois de papa a papa, sem mudanças de doutrina, podemos
chegar até São Pedro, o príncipe dos apóstolos, e assim a
Jesus Cristo que constituiu a Pedro como rocha indestrutí. vel, sôbre a qual fundaria sua Igreja.
Além disso existem outros sinais distintivos que permitem distinguir a verdadeira Igreja das falsas. E' o que chamamos de notas da verdadeira Igreja.
A Igreja fundada por Jesus tem suas notas características que são como que carimbos ou. etiquetas que o Divino
Fundador lhe imprimiu, para que todos a pudessem reconhecer com facilidade e certeza. Estas notas ou sinais são quatro: unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade. · Entre
as várias Igrejas que se dizem cristãs, qual é verdadeiramente una, santa, católica, apostólica? Não vamos agora
provar· por que os protestantes ou os gregos cismáticos não
possuem as notas de que falamos acima. Se provamos que
a Igreja católica possui estas características teremos o sinal autêntico da verdadeira Igreja. E sendo ela verdadeira,
as outras serão falsas.
A Igreja Católica é una. Una em sua fé. Todos os católicos recitam o mesmo Credo, recebem os mesmos sacramentos, reconhecem no Romano Pontífice o único chefe visível, vigário de Jesus, sucessor direto de São Pedro. Nós
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católicos constituímos uma massa unida de 400 milhões, formando todos um só corpo : o corpo místico de Jesus Cristo
ao qual estamos misteriosamente mas realmente unidos. tle
é cabeça, nós os membros; tle o tronco, nós os ramos. Vemos
assim realizado n~ Igreja o desejo de Jesus Cristo: um só
rebanho dirigido por um só pastor, e também a sua oração
proferida em favor dos que no futuro aceitariam sua doutrina: Pai Santo! . . . que êles sejam uma coisa só, como
Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti!
A Igreja Católica é santa, sobretudo porque santos são
Jesus Cristo, seu fundador e chefe invisível, e o Espírito .
Santo, que a anima. Mas além disso é santa a doutrina,
que santifica as almas condenando não somente os atos maus,
mas também os pensamentos e desejos ruins. E' santo o sacrifício no qual se imola o Cordeiro Imaculado, o santo sacrifício da Missa que diàriamente celebramos em nossos altares. Santos são os sacramentos que perdoam os pecados,
dão a graça santificante1 aumentam a mesma graça e ajudam a conservá-la. Tudo na Igreja é santo e conduz à santidade, isto é, à graça de Deus, que se conserva, lutando contra o pecado. Todos nós somos chamados ·à santidade e quantos, mesmo em nossos dias, vivem santamente! Pais e mães
de famílias, crianças que cumprem o dever cotidiano, resistindo as tentações e atrativos do mal: são santos diante de
Deus. Todo aquêle que conserva a graça e luta contra o
pecado é santo !
Todos nós somos chamados a esta luta e a esta santidade. Assim procedendo, estamos cumprindo a vontade expressa de Jesus: Sêde perfeitos como é perfeito o vosso Pai
que está nos céus.
Nossa Igreja é católica. Isto significa que ela se encontra em todo o mundo. E' universal. Por ordem de Jesus
Cristo a Igreja deve acolher todos os homens, de tôdas as
línguas da terra. Jesus disse aos apóstolos: Ide e ensinai a
tôdas as gentes. . . eu esta-rei convosco até o fim dos séculos.
Esta ordem de Jesus foi obedecida pelos apóstolos, pelos
missionários que partem às terras mais distantes, para atrair
os infiéis ao amor de Deus e .guiá-los à salvação eterna.
Todos reconhecem que somente nossa Igreja possui esta
difusão universal no tempo e no espaço. No tempo, ·rernon-
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tante a Jesus, no espaço espalhando-se em tod~s os continentes.
Nossa Igreja é apostólica, porque vai sem nenhuma interrupção até São Pedro e os apóstolos. Está pois fundada
sôbre os apóstolos, dos quais os bispos são os legítimos
sucessores.
Na Igreja Romana, o poder dos apóstolos foi transmitido seni interrupção; sua doutrina foi ensinada sem alteração; o Credo que hoje recitamos, também chamado símbolo dos apóstolos, é do tempo dos apóstolos; os sacramentos que recebemos, incluindo a confissão, são os mesmos que
se administravam no tempo dos apóstolos. Portanto, não se
tendo mudado nem perdido nada, nossa Igreja é verdadeiramente apostólica, e os bispos unidos ao papa são os pastôres
que Jesus quis para seu rebanho. . . Podem referir-se a êles
as palavras de Jesus: como o Pai me enviou assim eu vos
envio a vós. Quem crer nas minhas palavras e fôr batizado
se salvará; quem não crer será condenado.
Estejamos certos, portanto, de que a nossa Igreja é:
Una, santa, católica, apostólica. E' a Igreja de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Para que uma igreja seja una requer-se que seus membros: professem a mesma fé (unidade de fé); recebam os
mesmos sacramentos (unidade de culto) ; obedeçam ao mesmo chefe (unidade de govêrno) . Tal unidade ·só se realiza
na Igreja católica.
Para que uma igreja seja santa, exige-se que tenha por
fundador a Jesus Cristo, fonte de tôda santidade; que em
sua doutrina, sacramentos, leis ofereça aos homens os meios
mais perfeitos de santificação; que produza sempre e em tôdas as partes homens santos cuja virtude seja conhecida.
Santidade que vemos florescer de modo admirável em tôdas as
épocas, países e raças na Igreja católica.
Para que uma igreja seja católica é necessário que tenha uma fôrça de expansão universal ; que se encontre na
maior parte dos países conhecidos; que por seu número supere as seitas heréticas e cismãticas. Isto tudo se realiza
plenamente na nossa Igreja, que, apesar de perseguida, continua a levar triunfante a bandeira de Jesus Cristo.
Uma Igreja apostólica deve em sua origem remontar
aos apóstolos; ensinar a mesma doutrina dos apóstolos; ser
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governada por pastôres cuja missão tenha sua origem nos
apóstolos, como o consentimento do sucessor de Pedro, o
chefe visível da Igreja. Tais fatos só se .realizam na Igreja
Católica, Apostólica, Romana, a qual, pela graça de Deus e
bondade do nosso Divino Salvador, pertencemos.
Por tôdas estas razões, o católico não pode igualar sua .
Igreja às outras igrejas, de invenção humana. Seria isto uma
ofensa a Nosso Senhor Jesus Cristo.
Daí se segue também que o católico não pode apoiar a Legião da Boa Vontade que deseja irmanar tôdas as religiões,
dando a tôdas o mesmo va:lor. As religiões falsas · gostam
dessa atitude, porque ficam emparelhadas com a verdadeira religião. Mas a Igreja de Jesus Cristo não pode aceitar
essa diminuição e posição humilhante de ser igualada às
religiões falsas.
Jesus Cristo quer que sejamos unidos com Êle e não
com o êrro e a falsidade.
Exemplo: Certo dia Lutero, o monge apóstata que fun- ·
dou o protestaritismo, saiu-se com êste disparate:
- Durante a minha vida tenho sido a peste do papa;
quando eu desaparecer serei a sua morte!
Um protestante, que lera nos escritos de Lutero esta
profecia, chegou-se a Monsenhor Faliza, e perguntou:
, Monsenhor, ainda temos Papa?
- Sim, temos ...
- Então, entro já na Igreja Católica. Lutero anunciou
a morte do Papa. Ora, são quatro séculos que Lutero morreu e o papado ainda não desapareceu. Portanto: ou Lutero mentiu ou se enganou, é porque Deus não falava por
sua bôca ...
Está certo. O papado terminará somente na consumação dos tempos !
Leitura. - História Sagrada sus, o bom pastor.

Heuser -

pp. 208 e 209: Je-

Questionário:
1. Qual é a única e verdadeira Igreja?
R. A única e verdadeira Igreja é a católica, apostólica, romana.
2. Uma Igreja que não remonta até Jesus Cristo . pode ser verdadeira Igreja?
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R. .Não, porque Jes1:1s Cristo, Filho de Deus feito homem, fundou uma só Igreja que nêle deve ter sua origem.
3. Que notas distintivas deve ter a verdadeira Igreja?
R. A verdadeira Igreja deve ser una, católica, santa, apostólica.
4. A Igreja protestante remonta até Jesus Cristo?
'R. Não. Originou-se · da apostasia de Lutero, 1.500 anos depois
de Cristo.

5. As Igrejas protestantes e cismáticas são 1!-nidas, santas, católicas e apostólicas?
R. Não. Somente a Igreja católica apresenta em harmonia admirável estas quatro notas, a atestar sua origem divina e a realização das promessas do seu divino fundador.

Oração. - O' Deus, que emendais os erros, juntais as
coisas dispersas, e conservais as que haveis reunido, infundi, nós Vos pedimos, sôbre o povo cristão a graça de vossa
união, a fim de que, postas de lado as divisões, unindo-se
ao verdadeiro pastor da vossa Igreja, vos possa dignamente
servir. Isto nós vos suplicamos, por Nosso Senhor Jesus
Cristo que convosco vive e reina por todos os séculos dos
séculos. Amém.
Façamos a nossa profissão de fé na Igreja de Cristo
rezando o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Devemos ter pena daqueles que não são' católicos. Geralmente atacam a Igreja sem conhecer a sua
doutrina. Quando um adversário atacar a Igreja em algum ponto peçamos-lhe que nos explique o que êle pensa que a Igreja ensina a · respeito dêsse ponto e veremos
que êle não conhece a verdadeira doutrina da Igreja porque
como disse um convertido: A Igreja Católica é exatamente
aquilo que ·protestantes de boa fé desejariam fôsse o protestantismo.
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Veremos, hoje, quais são os membros da Igreja e M
condições para a ela pertencer.
A fim de pertencer a qualquer sociedade devemos observar o seu regulamento ; assim também para pertencer à
Igreja católica devemos cumprir certas obrigações. Como estão -lembrados, definimos a Igreja como sociedade de todos
os cristãos, logo, somente os cristãos, isto é, discípulos de
Cristo, pertencem à Igreja.
Quais são os cristãos? Os que receberam o batismo.
Para fazer parte da Igreja é necessário receber o batismo.
Mas não é só. Quem deseja pertencer a uma sociedade não
lhe é suficiente que nela se inscreva e. . . pronto ! Deverá
observar os seus regulamentos. O mesmo se diga da Igreja:
não basta que se receba o batismo (seria a inscrição) mas
é· necessário ainda que se ponham em prática os seus regulamentos, isto é, a sua doutrina que é a própria doutrina de
Jesus. Deverá, portanto, receber os sacramentos, que são os
principais meios de santificação, obedecer aos legítimos pastôres determinados por Jesus Cristo: o Papa e os bispos.
A Igreja de Jesus Cristo é como um grandioso edifício de diversos andares, no qual moram todos os fiéis, não
somente os vivos, os presentes, . mas também os que já morreram. Com efeito, quem deixa esta vida mortal não abandona a Igreja; muda por assim dizer para outro andar.
Desta vida presente que é tempo de prova, após a morte,
se deve ainda pagar alguma coisa, passar pelo purgatório
onde sofrerá as últimas purificações e . enfim entrará na
glória celeste. A comunicação de todos os fiéis, os vivos,
os que morreram e estão no purgatório e os que já gozam
da visão de Deus, não é interrompida, mas continua pela
caridade mútua e oração. Encontramos na igreja diversas categorias de almas santas: santos que já chegaram à visão
Leituras - . 14
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beatífica, no céu, formando a Igreja triunfante; santos que
esperam alcançar o céu, no lugar de expiação, constituindo
a Igreja padecente; santos que aqui na terra. lutam e alcançam méritos de suas vitórias, formando a Igreja militante. Todos estão unidos pelo mesmo vínculo familiar, a
Graça que os une na comunhão dos santos.
Todos os hornens são chamados à Igreja. São Paulo af irma que todos os homens são chamados à salvação eterna e
Deus a todos dá os meios suficientes para alcançar esta . salvação. Vemos porém que muitos se acham for~ da Igreja
Verdadeira, fundada por Jesus Cristo. Estando fora da Igreja não participam dos meios de santidade e salvação que esta
oferece e não tomam parte no bem que nela existe e que
nela se faz. Tais membros que estão fora da Igreja são
os condenados ao inferno, os infiéis, os judeus, os hereges,
os apóstatas, os cismáticos e os excomungados.
Os condenados não pertencem à Igreja, por isso não
participam de nenhum . bem que se realiza na Igreja. Mor.:
reram obstinados no pecado e em estado de revolta contra
Deus. Por isso foram condenados para sempre ao inferno,
onde não há nenhum bem. Destino que não poderá ser mudado .nunca.
Outros existem que não receberam, com o batismo, a
luz da verdadeira fé, sao os infiéis e judeus.
Os infiéis não crêem no Salvador prometido, isto é, em
Jesus Cristo. Por isso não receberam o batismo por Êle instituído. Há infiéis que crêem em · um só Deus, são idólatras, isto · é, adoram as criaturas como se fôssem Deus.
Os hereges são batizados, mas se obstinam em não
acreditar em alguma verdade i·evelada por Deus e ensinada pela. Igreja. Não aceitam tôdas as verdades da fé. Para
ser herege, não basta errar, é preciso obstinação no êrro.
Quem reconhece o êrro e se corrige não é herege.
Os apóstatas são batizados ou mesmo católicos, que com
um ato extremo renegam a fé católica. São traidores da
verdadeira Igreja em que nasceram.
Os cismáticos são batizados que, mesmo não negando
nenhuma verdade de fé, recusam-se, obstinadamente, a sujeitar-se aos legítimos pastôres da Igreja, especialmente ao
Sumo Pontífice.
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Os excomungados são batizados que faziám parte da
verdadeira Igreja, mas dela foram excluídos por culpas gravíssimas, até que, arrependendo-se, reparem as faltas.
Quem quer encontrar o guia seguro e os meios de salvação deve entrar na Igreja de Jesus Cristo. Portanto quem
está fora da Igreja corre perigo gravíssimo, arrisca-se a
perder a única coisa verdadeiramente necessária, isto é, a
salvação da alma. No entanto a misericórdia de Deus é grande, e nos permite supor que nem todos os que estão fora
da Igreja se condenam.
Quem está fora da Igreja por própria culpa, e morre
sem verdadeira e sincera dor, certamente não se salva. E' o
caso de quem conhece que a Igreja católica é a verdadeira
Igreja de Jesus, e não . obstante não quer entrar nela; é o
caso também de quem descuida de instruir-se na verdadeira fé.
Quem, pelo contrário, está fora da Igreja sem própria
culpa e vive bem, isto é, ama · e serve a Deus do melhor
modo que sabe, pode. salvar-se. E' o caso de tantas pessoas
que nasceram em lugares onde ainda não chegaram os missionários católicos, ou então foram educados por pais não
católicos, desconhecem absolutamente que a Igreja Católica é a
verdadeira Igreja de Jesus . . O auxílio de Deus não faltará a
ninguém, e assim mesmo- estas pessoas, se corresponderem
às graças divinas, poderão chegar ao verdadeiro amor de
Deus, amor que só deseja fazer a vontade de Deus e de
bom grado submeter-se-ia à Igreja católica, caso a conhecesse.
Uma pessoa que tenha tais sentimentos, se conhecesse
a Igreja fundada por Deus, a ...aceitaria sem mais. Por isso é
que podemos dizer que tais pessoas estão espiritualmente
unidas a Igreja, apesar de não receberem tantas e tantas
graças que só os católicos podem receber.
Por bondade de Deus tais pessoas se podem salvar.
Procuremos com auxílio divino ser verdadeiros membros da Igreja, desta Igreja a quem fomos incorporados
pelo nosso batismo, amemos a Igreja, demonstremos o nosso
amor, pela nossa caridade mútua, pela nossa docilidade em
observar seus mandamentos. Defendamos também nossa Igreja quando f ôr preciso e trabalhemos com mais fervor e amor
para que a todos chegue a luz da verdade. Agradeçamos a
Deus a insigne graça de nos ter feito membros de sua Igreja e rezemos pelos que a ela não pertencem.
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Os que descobriram a América e o Brasil eram católicos fervorosos. Em todos os fatos gloriosos da História
Pátria os católicos figuram sempre em destaque.
A quase totalidade da população do Brasil é católica. Pelo recenseamento de 1950, 93 por cento dos brasileiros são
católicos, apostólicos, romanos.
Nós somos uma potência, mas precisados de instrução
religiosa e de maior organização.
A Catequese Popular procura justamente, em lugares
que o sacerdote não consegue atingir sistemàticamente, dar
aos católicos maior conhecimento de nossa santa relígião.
Exemplo: Dizia o nobre conde Frederico Leopoldo von
Stolberg, convertido em 1800 ao catolicismo: "Sempre tenho visto que do pior católico se fazia fàcilmente um excelente protestante e até um pastor, mas também observei
com .freqüência que um bom protestante, qual era eu, tem
de esforçar.,se muito para chegar a ser um católico medíocre".
O mesmo sábio, encontrando-se certa vez após a sua conversão ao catolicismo com o rei da Prússia, foi recebido por
êste com a frase, cheia de desprêzo: "Não gosto de gente
que muda de religião". - "Nem eu - respondeu prontamente
Stolberg - motivo pelo qual nunca gostei de Lutero".
Lutero foi frade que apostatou e deu comêço ao protestantismo na Alemanha.
Leitura. - História Sagrada rábola do reino do céu.

Heuser -

pp. 190 e 191: Pa-

Questionário :
1. São todos os homens obrigados a pertencer à Igreja!
R. Sim, todos os homens são obrigados a pertencer à Igreja,

porque Jesus Cristo o manda, e fora da Igreja ninguém pode salvar-se.
2. Que é necessário para pertencer à Igreja católica?
R. Para pertencer à Igreja católica é necessário ser batizado,
professar a doutrina e a lei de Jesus Cristo, participar dos seus
sacramentos, prestar obediência ao papa e aos legítimos pastôres.

Oração. - SenhÓr Jesus, de todos os pontos do universo vós nos reunis em vossa Igreja, para que todos sejam
os irmãos na casa de Deus. Morrestes por todos, a fim de
que vivêssemos a verdadeira vida. No entanto existem ain-
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da muitos que não vos conhecem, não participando assim de
vossa herança divina, dos bens de vossa Igreja.
Fazei, Senhor, que a luz da Igreja brilhe diante dos homens a fim de que todos vos conhecendo aqui nà terra vos
louvem um dia eternamente no céu. Amém.
Unidos aos 400 milhões de católicos rezemos o "Creio
em Deus Pai ... "
Resolução : Vamos fazer propaganda da Catequese -Popular e rezar para que ela seja mais conhecida, divulgada
e freqüentada.
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Jesus Cristo instituiu a Igreja para que nela os homens
tivessem os meios necessários para alcançar a salvação eterna.
O nome de Jesus significa salvador. Jesus é Deus que
nos salva. Tôda a vida de Cristo foi dedicada ao ideal de
salvação. Disse o Divino Mestre: não vim chamar os justos mas os pecadores. Verdadeiro bom pastor, saiu à procura
das almas transviadas que tomavam caminhos errados e, com
todo esfôrço, busca a ovelha perdida, até a encontrar. Jesus
mesmo disse : eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida
pelas suas ovelhas. Eu sou o bom Pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e eu dou
a minha vida pelas minhas ovelhas.
O rebanho de Cristo é a Igreja, onde se encontram os
meios para conduzir as almas à santidade e à salvação.
~stes meios são principalmente a fé e os sacramentos.
A verdadeira fé só se encontra na Igreja Católica e
está resumida no CredQ, transmitido sem mudança, desde e
tempo dos ápóstolos até nós.
·
Além disso a Igreja conservou e transmitiu, cuidadosamente, também os ensinamentos de Jesus, que estão escritos no Evangelho. Para escrever por extenso tudo o que
Jesus disse e fêz, diz São João, no fim de seu Evangelho,
seria preciso uma infinidade de livros! Pois bem: muitas coisas que não foram escritas, a Igreja as conservou, transmitindo-as oralmente. O meio pelo qual a Igreja conserva
e transmite êsses ensinamentos chama-se tradição. Evangelho e tradição, eis as duas fontes de origem divina, que a
Igreja, com assistência do Espírito Santo, conserva a fim de
que aprendamos e tenhamos luz para nossas inteligências,
neste nosso caminhar para a pátri~- celestial.
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Devemos crer em tudo aquilo que a Igreja ensina, porque quem não crer será condenado e isto foi o próprio Jesus
quem .o disse.
Os protestantes, dizendo que só a Bíblia é que contém
tudo quanto devemos -crer, negam a tradição dos apóstolos.
Porque se êles admitirem a tradição dos Apóstolos terão
que aceitar unicamente a Igreja Católica, Apostólica, Romana.
Mas êles negam a tradição dos Apóstolos para acabar
aceitando a tradição de Lutero, de Calvino, ou dos fundadores de suas seitas. Aceitam a palavra do seu pastor, que
lhes diz que se deve interpretar a Bíblia como êle, o pastor, a entende.
Ora isto não está certo. Jesus Cristo prometeu assistir
os Apóstolos e seus sucessores e não Lutero, Calvino ~ os
·pastôres.
Nós, os católicos, cremos apenas eí'n Jesus e naqueles,
_ Apóstolos e seus sucessores, que foram enviados por Cristo.
Além da doutrina, Cristo nos deixou também meios poderosos · de santificação, que são os sacramentos . .
Pelos sacramentos nos são apliéados os méritos de Jesus
Cristo e nos é conferida ou aumentada a graça santificante. São os sacramentos os canais pelos quais circula tôda a
seiva vivificante de nossa vida sobrenatural. Desde o nosso
nascimento até a morte, a Igreja, como mãe carinhosa, vai
nos acompanhando com os sacramentos que vão pondo o
sêlo divino nos passos mais importantes de nossa existência.
Desde o batismo, pelo qual renunciamos a Satanás, às suas
pompas e às suas obras, até a extrema-unção, quando a Igreja, por meio aõs seus sacerdotes, nos dará com carinho a
saúde da alma e também a do corpo, se esta fôr a vontade de Deus; jamais estaremos sozinhos em nossa vida dê
cristãos. Se pecamos temos a confissão ; se estamos fracos na
vida sobrenatural, temos o próprio Jesus que vem pessoalmente alimentar nossa alma pela santa comunhão. O sacramento da crisma vem-nos fortificar, a fim de que sejamos
valiosos cristãos e defensores da fé. O matrimônio é o sacramento da união de sêres que, unidos no amor a Deus, recebem a bênção de Deus a fim de que se auxiliem mutuamente e enriqueçam a Santa Igreja com novos filhos de Deus.
Além dêsses meios, há na Igreja uma série de auxílios
espirituais, como a oração que devemos dirigir a Deus não
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somente por nós, mas também- pelos outros, o conselho que
devemos acolher, principalmente quando parte dos pais ou do
ministro de Deus e o exemplo, dado por todos aquêles que
procedem bem.
A Igreja é a grande família dos filhos de Deus. Tôda
a riqueza desta família é em benefício dos filhos, isto é,
dos católicos. Esta é a comunhão dos santos.
lnfelizmente muitos cristão.s não se preocupam de usar
dêstes bens.
Quando recebemos o batismo, foi apagado o pecado original e nossa alma recebeu a graça santificante e Deus
veio morar em nós. Tornamo-nos então filhos de Deus e her·
deiros do céu. Isto acontece com todos- os que possuem a
graça de Deus - Deus habita nêles, portanto êles são iantos e têm obrigação de viver como santos.
Se um brasileiro tem obrigação de viver conforme as
leis da sua Pátria, se um oficial deve comportar-se de acôrdo com o regulamento militar, um cristão deve naturalmente viver de acôrdo com sua dignidade.
São Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo, nos adverte numa de suas cartas: E' vontade de Deus que vos torneis santos. E ainda acrescenta o mesmo santo : Deus nos
chamou à santidade e não às imundícies !
Todos os membros da Igreja, entretanto, não possuem
a .mesma vitalidade. Podem mesmo existir na Santa Igreja
membros mortos. Isto é que, apesar de batizados, não vivem
na graça de Deus. Outros existem que não se .aproximam
dos sacramentos.
Deus quer que sejamos santos, por isto nos concedeu a
grande graça do batismo pelo qual entramos na Igreja. Batismo que devemos de agora em diante viver cada dia de
nossa vida a fim de sermos fiéis àquelas promessas que
fizemos e que também renovamos no dia de nossa primeira
comunhão e, agora, o Santo Padre o Papa quer que renovemos todos os anos na Vigília da Páscoa.
Seja nosso propósito aproximar-nos dos sacramentos em ·
união com tantos fiéis católicos a fim de que a Santa Igreja
seja sempre mais santas nos seus membros. Tenhamos a santa
alegria de pertencermos a uma nação católica e procuremos
não desmerecer jamais de tantas graças que nos foram con-
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cedidas. A santa Igreja somos nós, os fiéis, e tanto mais
gloriosa e glorificada ela será quanto mais santa f ôr nossa vida.
Convencidos de que somente com nossas fôrças humanas
jamais poderemos realizar nosso ideal cristão, empreguemos
os meios sobrenaturais que a _Santa Igreja nos oferece na
sua doutrina e sacramentos. Assim seremos dignos da santidade a que fomos chamados, pois os verdadeiros_ cristãos
são santos e são assim chamados porque foram consagrados
santos com o batismo e podem viver como santos aproxima:ndo-se convenientemente dos santos sacramentos.
Não resta dúvida que precisamos melhorar nossa vida,
levando muito a sé.r io nossos deveres religiosos.
Infelizmente, no Brasil, muitos são católicos só de tradição. São católicos porque seus pais foram católicos e foram batizados na Igreja Católica. Quando pequenos foram
ao Catecismo e fizeram a primeira comunhão.
Nós precisamos reéonquistar êsses irmãos e a Catequese
Popular é um excelente meio, para que êles possam conhecer e praticar melhQr a sua religião.
Vamos fazer alguma coisa para atrair êsses irmãos distantes e isto dará muita glória a Deus.
Exemplo: Garcia Moreno, patriota e político nascido no
Equador, viveu parte de sua juventude em Paris, no exílio.
Amava a religião, mas. . . não a praticava. Certa ocasião,
pôs-se a defendê-la vigorosamente numa roda de amigos cheios
de idéias contra a Igreja católica. Mas houve alguém que
lançou em rosto a dupla vida em que vivia: - O senhor
se mostra tão entusiasta pela religião católica, afirma que
é bela, é boa, é santa. . . e talvez o seja. Mas verificamos
que o seu modo de proceder é bém diferente. Sinal de que
sua religião pouco valor tem na vida!
Garcia Moreno, cheio de confusão e vergonha, abaixou
os olhos. Depois recobrando ânimo afirmou em voz calma :
- esta observação hoje tem valor, mas amanhã não valerá mais.
No dia seguinte foi confessar-se e começou uma vida
própria de cristão, isto é, uma vida de santo.
Tanto assim que teve a coragem de derramar o sangue
por esta santa religião. Morreu gritando : Deus não morre!
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Sagrada -

Heuser -

p. 180: As

oito

Questionário:
1. Para que Jesus Cristo instituiu a Igreja?
R. Jesus Cristo instituiu a Igreja para que todos os homens

nela tivessem os meios de salvação.
2. Quais são os principais meios de salvação de que nós, católicos, dispomos na Santa Igreja?
R. Os principais meios de salvação que temos na Igreja são:
verdadeira fé, a graça pelos sacramentos, e a comunhão dos santos.

Oração. - Senhor Jesus, sois o chefe invisível, a cabeça de um corpo que é a vossa Igreja. Cada um de nós,
pelo Batismo, tornou-se membro dêste corpo, sendo Filho de
Deus e herdeiro do céu. Concedei-nos, Senhor, de viver, pela
recepção dos sacramentos, principalmente do sacramento da
Eucaristia, na unidade do vosso corpo - um em Vós, como
sois um com o Pai Celeste. Permanecei em nós como o Pai
perma~ece em Vós, a fim de que nossa unidade seja perfeita. Fazei que conservemos na paz a unidade de espírito
entre nós. Concedei-nos a graça de nos suportar mutuamente,
isto é, uns aos outros, de nos perdoar mutuamente, · como
nosso Pai do céu nos perdoa, de jamais pagar o mal com
o mal, mas de triunfar do mal, fazendo o bem. Fazei que sejamos bons e compassivos, fazei que nos alegremos com os
que se alegram, choremos com os que choram, vivendo em
comum nossas alegrias e tristezas. Queremos demonstrar nosso amor por vós, amando-nos mutuamente em vossa Igreja,
do mesmo modo como nos amastes, não apenas em palavras,
mas em atos. Fazei, Senhor, que nossa vida séja digna da
vocação cristã a que nos chamastes. Amém.
Façamos nossa profissão de fé rezando o "Creio em
Deus Pai ... "
Resolução : Devo ser católico cem por cento, sem respeito humano e procurando aproveitar tôdas as ocasiões para
me instruir na religião e freqüentar os sacramentos.
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Na última ceia, Jesus disse aos apóstolos: Eu sou a
videira, vós sois os ramos. Se o ramo não estiver unido à
videira, não poderá produzir frutos.
São Paulo compara a Igreja a um corpo. O corpo tem .
muitos membros, mas todos êles estão unidos para formar
um só corpo.
As mãos, os ·pés, o coração, os olhos são membros do
mesmo corpo humano. As mãos têm uma função diferente
da atividade dos olhos. As mãos não podem fazer o papel
do coração, nem os olhos o trabalho dos pés. E, no entanto,
as mãos precisam do coração, dos olhos, dos pés. São diversas as funções, mas tôdas unidas para o bem do corpo
humano. Mas se o corpo não estivesse animado, se fôsse um
cadáver, por exemplo, então nem as mãos, nem os pés, nem
o coração, nem os olhos mais teriam vida. O cadáver não age,
não fala, não anda. E' um corpo morto, que tende para a
decomposição.
São Paulo comparou a Igreja a um corpo vivo. Na Igreja, a vida que anima todos os membros é o Espírito Santo, que nos foi dado no batismo.
E Jesus Cristo é a cabeça dêsse corpo, que, por ter qualidades especiais, chama-se corpo místico.
Não é a Igreja, portanto, um ajuntamento de pessoas,
como pode ser uma associação, sem uma vida comum que
una os associados. A Igreja não é um partido, com interêsses externos, dependentes de um homem ou grupo de homens. A Igreja não é uma seita, embora maior que as outras. Nem é também uma das muitas religiões que existem
no mundo.
A Igreja é a religião verdadeira, é um organismo vivo,
é um corpo animado pelo próprio Deus.
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Neste corpo vivo, que é a Igreja, todos vivem a mesma
vida; esta vida vem de Jesus Cristo, é a graça que Jesus nos
mereceu por sua paixao e morte na Cruz. Êle continua nos
comunicando esta vida na Igreja principalmente pelos sacramentos.
Comparando a Santa Igreja· com uma planta, (com a
videira, como f êz Nosso Senhor) , Jesus é o tronco donde sobe
a seiva e a vida para todos os ramos. Nós somos os ramos,
unidos a :Êle, recebendo d'Êle tôda a vida. Sem a graça, que
nos vem de Jesus, nada podemos fazer que seja agradável
a Deus e nos mereça o céu.
Comparando a Santa Igreja com um corpo, Jesus é a
Cabeça. Como a cabeça é a parte mais alta do organismo,
assim Jesus é o que há de mais nobre na Igreja, como Homem-Deus. Como a cabeça tem em si todos os sentidos da
vista, do ouvido, e os centros nervosos para orientar os
movimentos do corpo, assim Cristo tem todos os dons de
Deus de que a Igreja precisa para viver e mover-se para
Deus. Como a cabeça está unida ·com o corpo formando um
só organismo, assim Cristo e a Igreja formam um só organismo sobrenatural vivendo a mesma vida da graça. Esta
graça parte de Cristo e circula nos fiéis. A alma da Igreja
é o Divino Espírito Santo que ·está em Cristo e em todos
os membros da Igreja, como a nossa alma está em nossa cabeça e em tôdas as partes do nosso corpo.
Assim ser cristão é ser de Jesus Cristo, é viver em Jesus
Cristo, é viver da mesma vida de Cristo. Mais do __que as
pessoas mais queridas, mais que os santos todos do céu, Je-'
sus Cristo deve ser o grande amor, a preocupação constante do verdadeiro cristão.
Pois :Êle é nosso salvador, nossa vida, nosso tudo.
Só há uma verdadeira Igreja de Deus, porque só há um
Jesus Cristo. O corpo místico de Cristo é um só, como é uma
só a cabeça.
E' uma grande glória pertencer ao corpo místico de Cristo. Mas também é uma enorme responsabilidade.
Faz~mos parte da mais bela reunião de fiéis que existe no mundo. Jesus Cristo está conosco. E' nosso Chefe.
E' nosso Rei.
E' êste o pensamento sublime da Ação Católica. A Ação
Católica deseja e trabalha para a recristianização da socie-
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dade. Quer que a Igreja aumente em número de fiéis mas que
principalmente os fiéis sejam santos.
Trabalha para reconquistar para Cristo o pensamento, o
coração, a vida de numerosos católicos. Todo seu empenho
consiste em tornar mais belo o corpo místico de Cristo, enquanto isto depende de nós. Porque sé somos membros dêsse corpo místico e somos relaxados nos nossos deveres cristãos fazemos má figura na Igreja de Cristo. Mas, se ao
contrário, cumprirmos com nossos deveres e formos · cada vez
mais santos então, porque nos tornamos mais imagem e semelhança de Cristo, contribuímos para a maior beleza ao·
corpo místico de Cristo.
Uma alma que se eleva, dizia uma alma santa, eleva
o mundo.
Por isso, quem ama a Cristo trabalha pela sua Igreja,
interessa-se pelo bem espiritual dos seus irmãos, também
êles batizados e membros do corpo místico de Cristo.
Exemplo: Na gloriosa batalha de Riachuelo o Almirante Barroso deu a ordem de comando aos seus soldados.: "0
Brasil espera que cada qual cumpra o seu dever".
E o Brasil venceu porque os brasileiros cumpriram
~eu dever.
Na batalha tremenda que os · poderes infernais movem
contra a Igreja de Cristo, em nossos dias, os Santos Padres,
tanto Pio XI como Pio XII, convocando os fiéis do mundo inteiro, dizem: A Igreja espera que cada católico cumpra o seu dever.
E' êste o apêlo da Ação Católica. E' esta a melhor maneira de agradecermos a Deus o pertencermos ao corpo místico de Cristo.
Leitura. - História Sagrada conversão de Saulo.

Heuser -

pp. 277 e 278: A

Questionário:
1. A Santa Igreja é uma sociedade como as outras?
R. Não. E' muito diferente. Tem a aparência de uma sociedade
humana, mas é por dentro unida e vivificada pela graça de
Jesus Cristo.

2. O que representa Jesus Cristo na sua Igreja?
R. Comparando a Igreja com uma árvore, Cristo é o tronco e
os cristãos são os ramos que dêle _recebem a vida. Comparando a
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Igreja com um corpo, Cristo é a cabeça e os cristãos os membros
que recebem vida, direção e movimento da cabeça.
3. Que se segue de tudo isto?
R. Que devemos viver muito unidos com Cristo e uns com os
outros em Jesus Cristo. Que devemos trabalhar para tornar semp1·e
mais belo o ·corpo místico de Cristo.

Oração. - Senhor Jesus Cristo que quisestes ser nossa vida, fazei que vivamos sempre no vosso amor e na vossa
graça. Sempre unidos a vós na Santa Igreja, não permitais
que nada nos separe de vós.
Fazei-nos cristãos de verdade, que vivam em estado de
graça, para que vossa vida circule em nós, e o pecado não
nos separe de vosso amor, nem a heresia nos afaste da vossa verdade.
Fazei que amemos muito uns aos outros, para permanecermos juntos na união de vosso amor. Dai-nos muita estima, alimento de vida divina, que nos. una a vós, e fazei de
nós todos um só, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Unidos em um só coração e uma só alma, rezemos: "Creio
em Deus Pai ... "
Resolúção: Sem espírito apostólico não existe verdadeira
vida cristã. Devo ter sempre a preocupação de levar almas
para junto da Igreja· de Cristo.
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No Credo manifestamos nossa fé na comunhão dos santos. Acreditamos que os bens espirituais são comuns a todos
os que estão unidos a Deus, e podem ser comunicados de
uns para os outros.
Há portanto uma comuniéação, transferência, troca de
bens espirituais, méritos e graças entre todos os que pertencem a Jesus Cristo, estejam no céu, na terra ou no purgatório.
Quando falamos em Igreja, neste mundo, entendemos a
Igreja formada pelos cristãos que vivem na tena. Mas a
Igreja de Cristo é mais ampla. Consta de três partes: a
Igreja militante; a Igreja triunfante e a Igreja padecente.
Constituem a Igreja militante os que vivem na terra, conquistando a sua salvação; Igreja triunfante os que já se
salvaram e estão no céu; Igreja padecente as almas que, no
purgatório, estão se purificando das últimas manchas de seus
pecados.
Há entre estas três classes de membros de Jesus Cristo,
uma troca de bens espirituais. Os Santos do céu rezam por
nós e pelas almas do purgatório; e nos auxiliam com sua
proteção.
Nós aqui, na terra, rezamos uns pelos outros, honramos
os santos do céu e pedimos sua intercessão diante de Deus;
rezamos e satisfazemos pelas almas do purgatório.
As almas do purgatório rezam aos santos do céu; e rezam por nós que de algum modo estamos em pior situação
que elas, pois elas já estão certas de sua salvação, enquanto nós podemos perder nossa alma. Intercedem por nós principalmente se nos lembrarmos de rezar, fazer sacrifícios e
mandar dizer Missa por sua intenção..
Mais ainda : os santos do céu mereceram na terra muitas
graças, deram muita glória a Deus. Do mesmo modo as almas do purgatór io e as almas santas que vivem ainda na
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terra. Êstes favores ficaram no tesouro da Igreja e pelas
indulgências e sacramentais nos são aplicados em satisfação
pelos nossos pecados e para nos merecer graças que Deus
não nos daria se não f ôsse em atenção àquelas almas santas.
Podemos merecer graças para os outros; a conversão para
os pecadores, a proteção de perigos do corpo e da alma, a
saúde, a salvação eterna par~ as pessoas por quem nós rezamos.
Um ponto que merece nossa atenção é saber que Deus
aprecia muito a oração que fazemos pelos nossos inimigos.
Casos difíceis são resolvidos com a oração principalmente
quando reforçada pelos sacrifícios e boas obras. Mas não há
meio de comunicação mais poderoso do que a Santa Missa
e a comunhão. Oferecer a Missa em honra de algum santo, ou por intenção de alguma pessoa viva; ou para aliviar
as almas do purgatório, é usar do meio mais excelente para
conseguir o que nós desejamos. Pois é por Cristo que todos
estão unidos, e a Santa Missa é o sacrifício redentor de Cristo.
Por _que existe a comunhão dos Santos?
Ora, num mesmo corpo a vida é uma só; tôdas as partes
participam do prazer, do bem-estar, da fôrça e da habilidade dos diversos órgãos ou membros. Assim quis Jesus Cristo
fôsse sua Igreja. Êle mesmo, tudo o que mereceu foi para
distribuir por todos os homens que se quisessem salvar;
uniu-os intimamente a êle como seus irmãos, fazendo um só
com êle, vivendo a mesma vida. Os que se unem a Jesus
Cristo não podem viver no seu corpo uma vida separada.
Tudo o que têm receberam de Jesus Cristo, e muito mais do
que imaginam devem aos outros fiéis graças e dons que receberam. Cada um está levado e sustentado pelos outros, e
seria a maior cegueira querer levar uma vida à parte, pois
a vida sobrenatural é comum a todos os que estão unidos
a Deus, como é um só o Pai que está no céu, um só é o
Cristo que nos mereceu tôdas as graças, um só é o Espírito
que em todos os fiéis infunde a mesma vida sobrenatural de
filhos de Deus e membros de Cristo.
Jesus pediu ao Pai que os cristãos fôssem um como Êle
e o Pai são um só. O Espírito Santo é o laço dessa união.
Como conseqüência desta verdade admirável, que é a comunhão dos santos, procuremos aumentar nossa caridade, pois
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tanto melhor participaremos dos méritos de Cristo e dos dons
espirituais de todos os fiéis e de todos os santos.
Porque Jesus Cristo estabeleceu a sua Igreja como uma
família. Numa família os filhos lucram com as riquezas, a nobreza, a boa educação dos seus pais.
Na Igreja temós o tesouro infinito dos merecimentos de
Jesus Cristo. Bastaria só ê~te tesouro para que todos os que
estivessem unidos a Cristo ficassem beneficiados.
Além dos merecimentos infinitos de Cristo· temos também, nesta família · gloriosa, os merecimentos superabundantes de Maria Santíssima e dos santos.
A Igreja faz pelo seu chefe visível o Papa o que faz
numa família o seu chefe : distribui, conforme as necessidades dos membros da família, as riquezas da mesma.
Tomemos um exemplo. Numa família muito rica há um
filho doente, entrevado na cama. ftle não produz nada em
matéria de dinheiro. Só gasta e gasta muito. Mas a família
taz tôdas as despesas para socorrer aquêle filho necessitado. O mesmo acontece na Igreja de Cristo.
Mas a Igreja de Cristo é ainda mais unida do que uma
família. Ela é um organismo, um corpo vivo.
Exemplos: lQ Santa Teresinha ainda era uma criança
quando quis obter de Nosso Senhor a conversão de um grande criminoso condenado à morte. Tanto rezou e se sacrificou
que em atenção a esta criança Deus concedeu que o pecador,
antes de morrer, se arrependesse de seus crimes e beijasse
comovido o crucifixo. Tôda a vida de Santa Teresinha como
carmelita foi oferecida pela salvação das almas, principalmente para que Deus frutificasse o apostolado dos sacerdotes.
2Q Já nos atos dos apóstolos vemos os primeiros discípulos de Cristo recomendando-se às orações uns dos outros.
São Paulo quase não escreve carta sem dizer quanto reza por
tôda a Igreja e por seus amigos em particular e sempre
pede orações por sua própria intenção.
3Q Em terras de missões, os bispos e missionários gostam de ter frades ou freiras que vivam continuamente em
orações e sacrifícios, para obter a conversão dos pecadores.
49 O Apostolado da Oração é uma associação fundada na
comunhão dos santos. Seus 60 milhões de membros rcizam,
se sacrificam e fazem boas obras uns pelos outros, e todos,
· Leituras - ·15
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cada mês, pedem por uma iqtenção urgente da Santa Igreja,
indicada pelo Papa.
Leitura. - História Sagrada Pedro na prisão.

Heuser -

pp. 282

e 283: . S.

Questionário:
1. Que é a comunhão dos Santos?

R. E' a participação ou comunicação dos bens espirituais entre
todos os que estão unidos a Deus.
2. Quais são as pessoas que entram nesta comunhão?
R. Os santos do céu (igreja triunfante); os fiéis da terra (igre. ja 111ilitante); as almas do purgatório (igreja padecente).
3. Quais são os bens que são postos em comum?
R. Orações, sacrifícios, boas obras.
4. Qual é o 1nelhor meio de estabelecer mn contacto com alguma pessoa na comunhão dos santos?
R. O Santo Sacrifício da Missa.

5. Qual o melhor meio de participar plenamente da comunhão
dos santos?
R. A caridade.

Oração. - Senhor Jesus que nos unistes a vós, e destes
a todos a mesma vida divina, fazei-nos apreciar devidamente a maravilhosa união que nos concedestes. Ensinai-nos o
amor fraterno, a caridade, para que por Vosso Espírito permaneçamos em Vós como permaneceis no Pai. Obrigado pelo
·muito que recebemos dos vossos amigos que ainda vivem
neste mundo, dos que gozam no céu e dos que se purificam
no purgatório. Sêde glorificado no triunfo dos santos. Aliviai as almas que padecem. Protegei a todos os que nesta terra militamos pela nossa salvação. Consolai os que sofrem,
convertei os pecadores. Ensinai-nos, Senhor, a rezar e a sacrificar-nos pelos nossos irmãos, como vós intercedestes e padecestes por nós. Amém.
Unidos aos santos do céu e às almas eleitas do Purgatório, rezemos o "Creio em Deus Pai ... " Resolução : Ter uma grande devoção pelas almas mais
necessitadas do Purgatório. Se nós as auxiliarmos com nossas orações, elas nos ajudarão muito diante de Deus.
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Na lição anterior, vimos que os santos ·do céu constituem a Igreja triunfante e estão unidos conosco na comunhão dos Santos.
Ora os Santos dos céus são nossos irmãos gloriosos. Viveram nesta terra e venceram. Foram, no meio de tôdas as
tentações, amigos dedicados de Cristo. Por isso hoje estão glorificados e sempre viverão na glória de Deus.
Como irmãos nossos, e por serem santos, interessam-se
muito pela nossa sorte.
E Deus lhes deu uma posição destacada nesta terra quer
que, no céu, continuem fazendo e espalhando' o bem.
S. Teresinha do Menino Jesus manifestou esta verdade
quando disse que queria ficar no céu espalhando chuvas de
rosas, isto é, de graças sôbre a terra.
E' muito útil para nós considerar nossas relações para
com os santos.
Nossas relações com os santos são de três espécies : 1
Honramos e veneramos os santos, suas imagens e relíquias;
29 Invocamos o favor dos Santos diante de Deus; 39 Os
santos intercedem por nós perante Deus e por meio de J esus Cristo nos obtêm graças.
Q

19 Culto dos santos. - Nós só adoramos a Deus como
nosso Supremo Senhor. O culto dos santos ~ão é adoração:
é respeito, é reverência por causa de sua dignidade: são
amigos íntimos de Deus, são prodígios da graça redentora
de Jesus Cristo. Admiramos sua santidade, e nos animamos
a imitar seus exemplos. Eram homens como nós : o que a
graça de Jesus Cristo fêz nêles também pode fazer em nós.
A graça foi dada a todos os cristãos para fazê-los santos.
Os que já chegaram ao .céu nos mostram o caminho e nos
convidam a segui-los. Honramos as imagens porque repre15*
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sentam ·os santos do céu. Não adoramos como se a estátua
f ôsse um deus. Infelizmente é isto também que muita gente
faz na macumba. Nós não consideramos os santos como
deuses ; e sabemos muito bem que a imagem não é o
santo, mas somente uma recordação do santo que está no céu.
Guardamos em casa com carinho e veneração os retratos de
nossos entes queridos. São recordações. Assim também retratos e imagens dos santos.
As relíquias são veneradas porque têm relação mais íntima com os santos: Suas vestes, seus restos mortais. Se a
gente guarda nos museus objetos dos grandes homens, se
ergue um túmulo rico e luxuoso para sepultar seus ·corpos,
quanto mais respeito merecem as relíquias dos santos gloriosos que no dia da ressurreição vão ser de novo assumidas por suas almas e levadas para o céu.
29 Invocação dos Santos. - Pedimos aos santos as graças de que necessitamos para o corpo e para a alma. Sabemos que de si mesmos êles não podem dar graça nenhuma;· mas estamos certos que podem conseguir de Deus o que
necessitamos. Afinal os cristãos que estão na terra devem
rezar uns pelos outros; podemos pedir aos outros que · rezem por nós. E se vemos que uma pessoa é santa e piedosa,
confiamos mais ainda nas suas orações.
Como é que os protestantes querem nos proibir de implorar a intercessão dos santos? Os santos não estão excomungados, nem separados de Cristo. Os santos não são hereges. tste, sim, estão excomungados e separados da Igreja
de Cristo. Os santos estão muito unidos com Cristo. · São
amigos de Deus e nossos amigos. Podemos contar com a
intercessão dêles.
I

39 Os santos intercedem por nós. - Os protestantes dizem que os santos não sabem o que se passa conosco, nem
conhecem as nossas orações. Mas isto está errado. Se até
na terra as pessoas que se querem muito bem têm pressentimentos do que se passa com o outros, embora estejam
muito longe, por que uma alma que está livre do corpo e na f elicidade do céu não poderia conhecer o que se passa com
seus amigos? Além do que, Deus sabe tudo, e os santos são
amigos íntimos de Deus. Deus não deixaria os santos na
ignorância do que lhes interessaria conhecer. E os santos
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se interessam por nós, pois nos querem muito bem. Desejam para nós o sumo bem: a vida eterna com Deus.
Êles pedem a Deus por nós. Seus merecimentos, seus
sacrifícios na terra, sua santidade, tudo foi dom de Deus,
que os tornoú tão grandes. Em atenção à sua dignidade,
Deus se compadece de nossa miséria. Seus dons de algum modo nos pertencem, pois através da comunhão dos santos enriquecem o tesouro da Igreja. E os santos que possuem a
Deus, e possuindo a Deus têm tudo, podem manifestar a
Deus sua vontade de aplicar aos que os invocam determinadas graças ou dons espirituais que êles mereceram. Ora
Deus não deixa de atender a seus amigos fiéis que só lhe
pedem o que é conveniente e de acôrdo com a vontade divina, que quer salvar a todos os homens, pela graça de J esus Cristo que morreu pela redenção de todos.
Se prestamos homenagens aos grandes heróis da Pátria, a um Caxias, por exemplo, que é o Patrono do Exército Brasileiro e foi um grande católico, se louvamos os grandes músicos, pintores, escultores e poetas - e os maiores
gênios das artes tiveram sua maior inspiração em Jesus
Cristo - é justo também que prestemos nosso culto de veneração aos grandes amigos de Cristo, heróis da Igreja e
da humanidade.
Por que será que os protestantes implicam tanto com
o culto dos santos? Será porque êles não gostam de ouvir
a série imensa de heróis e santos que pertenceram à Igreja
Católica, Apostólica, Romana?

Exemplo e Leitura: Os protestantes · dizem que a Bíblia
proíbe o culto dos santos. Pelo contrário: a Bíblia nos dá
belos exemplos do culto dos Santos.
Abraão e Josué prestaram culto aos Anjos (Génesis
18, 2 ; J os 5, 13) ; J ob e Estêvão rezaram pelos outros
ainda na terra ( J ob 42, 8 ; Atos 8, 60) ; Jeremias no céu
intercede pelos que vivem no mundo (Mac 15, 14).
A Bíblia também justifica o culto das relíquias: o manto de Elias dividiu as águas do Jordão (4 Rs 2, 14); o cadáver de Eliseu ressuscitou um morto ( 4 Rs 13, 21) ; a J
sombra de São Pedro curava doentes (At 5, 15); os lenços de São Paulo saravam enfermidades (At 19, 21) ; uma
mulher curou-se · ao tocar na fímbria do manto de Cristo (Mt 9, 20).
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Nos três primeiros séculos se prestava culto aos mártires, principalmente aos apóstolos. Depois do quarto século
começaram a ser venerados os santos que não tinham morrido por Cristo, mas tinham levado uma vida de virtudes
heróicas.
Questionário :
1. Que relações temos com os santos do céu?
R. Honramos suas pessoas, imagens e relíquias. Pedimos sua intercessão diante de Deus.
2. Que fazem os santos no céu a nosso f m1or?
R. Querem-se muito bem, interessam-se por nós. Pedem a Deus,
por Jesus Cristo, as graças de que nós precisamos.
3. Adoramos os santos e as imagens?
R. Muito. pelo contrário. Não adoramos os santos e muito menos
as imag_e ns. Só adoramos a Deus.
4. Que culto damos aos santos, se não podemos adorá-los?
R. Damos o culto de veneração, respeito, homenagem religiosa.
Mas é muito diferente do culto devido a Deus, único Senhor, Criador
e Salvador nosso.
5. A Bíblia condena o culto dos Santos?
Pelo contrário. A Bíblia dá belos exemplos de culto aos Santos.

Oração. - O' Deus que sois admirável nos vossos Santos, nós vos glorificamos pelas maravilhas de graça que fizestes nas almas que vivem convosco no céu. Ajudai-nos a
imitar seus exemplos. Neste mundo foram fiéis a vossa graça, homens como nós alcançaram a felicidade e vivem hoje
em vossa glória.
Pela intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria, de
todos os anjos e Santos, dos Apóstolos, dos Mártires, das
Virgens e dos Confessores, livrai-nos de todos os perigos do
corpo e da alma, e fazei-nos alcançar a vida eterna. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém.
Agora vamos rezar com fé profunda o "Creio em Deus
Pai. .. "
Resolução : Homenagear de maneira especial o santo do
nosso nome ou, na falta dêste, ter devoção especial para
com algum santo, nosso Patrono. Fazer o que depende de
nós para impedir sejam dadas às criancinhas nomes esquisitos, extravagantes, que rião sejam nomes de santos.
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Colocara Deus Adão e Eva no Paraíso terrestre. Lugar
belíssimo, um rico pomar chamado Jardim das delícias. Viviam ali perfeitamente felizes gozando de. paz, saúde e da
mais íntima amizade de Deus, que os visitava ao cair da
tarde. Com a alma ornada da graça santificante, tinham a
promessa da imortalidade : filhos de Deus e herdeiros do
céu, deveriam, depois de algum tempo de prova, tomar posse da sua herança : o céu. A prova não era difícil. Deus
lhes havia dito : "Podeis comer do fruto de tôdas as árvores do Paraíso, menos daquela. do meio".
Um dia, porém, o . demônio foi e tentou Eva, djzendo:
"Por que não comeis de todos os frutos do Paraíso?" A
mulher respondeu: "Nós comemos de tôdas as árvores do
Paraíso menos daquela árvore da ciência do bem e do mal,
pois Deus nos proibiu. No dia em que dela comermos havemos de morrer". "Não morrereis, de forma alguma, respondeu o demônio, mas sereis iguais a Deus". Eva contemplou de perto os frutos, viu que eram belos, apanhou um
e o comeu, ofereceu a Adão que também cometi.
Assim se cometeu o primeiro pecado neste mundo.
Acaso é pecado comer uma fruta? O pecado dos primeiros pais não está no simples fato de terem comido uma
fruta, mas de terem desobedecido à ordem, à lei de Deus.
t:ste lhes havia dito expressamente: "Desta árvore não
comereis ... "
Que é portanto o pecado? E' uma desobediência voluntária à lei de Deus.
Deus manda que façamos o bem e evitemos o mal. Quando o homem não faz o que Deus mandou comete uma desobediência contra a lei de Deus, pois a vontade de Deus
se rios manifesta nos dez mandamentos e nas ordens dos
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nossos .legítimos superiores. A desobediência ou insubmissão à lei de Deus é o pecado.
Adão e Eva no Paraíso conheciam perfeitamente a vontade de Deus, e assim mesmo desobedeceram e portanto pecaram. Desobedeceram livre, deliberada e voluntàriamente à
ordem de Deus.
Depois dêste primeiro pecado dos nossos pais existem
duas espécies de pecados: o pecado original e o pecado atual.
O pecado original é o pecado com que todos nós nascemos e que contraímos por herança como descendentes de
Adão. Chama-se original porque todos os homens têm a sua
origem em Adão, e dêle, como cabeça da humanidade, o
pecado passa para todos os seus descendentes. Consiste em
sermos gerados sem a graça de Deus que deveríamos ter.
Pecado atual ou também pessoal é aquêle que nós pessoalmente cometemos, por própria culpa.
·Há vários modos de pecar : pode-se pecar por pensamentos, palavras, desejos, atos ou obras e até por omissão.
Peca-se por omissão deixando-se de cumprir um dever, por
exemplo, faltando à Missa nos domingos ou dias santos de
guarda, sem ter um motivo grave que nos dispense.
Certamente nem todos os pecados são iguais, alguns são
mais graves outros menos graves. Há uma grande diferença em alguém roubar 30 ou 500 cruzeiros, embora ambas
sejam pecados. ·Existe o pecado grave ou mortal e o pecado leve ou venial.
Pecado grave é uma desobediência à lei de Deus em
matéria grave, feita com pleno conhecimento e consentimento.
Todo o pecado atual é uma transgressão da lei de Deus,
mas para ser pecado mortal. é necessário que se verifiquem
as três condições seguintes :
A transgressão da lei deve ser: em matéria grave, isto
é : deve tratar-se de uma coisa importante da lei de Deus ..
Esta gravidade é estimada em si mesma, como por exemplo a blasfêmia, suicídio, roubo maior; mas às vêzes também as circunstâncias que agravam de tal forma uma coisa,
em si pequena, que os torna pecado grave, por exemplo,
roubar uma soma, em si pequena, a uma pobre viúva, que
por causa disso passa fome, seria um pecado grave devido
às circunstâncias de miséria em que se acha aquela viúva.
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Também o fim com que se pratica uma ação pode mudar o ato, que, .em si, seria pecado venial, num pecado grave;
por exemplo, meia hora de trabalho servil, no domingo, feito - mesmo sem nenhuma necessidade, seria apenas pecado
venial, mas feito só por puro desprêzo da lei de Deus seria
pecado grave.
Em terceiro lugar depende ainda do nosso modo de
avaliar e julgar, ou em outras pa~avras do nosso conhecimento, da nossa consciência. Se julgamos grave um ato,
pôsto que não seja em si, para nós neste caso de fato se torna grave. Por exemplo, um rapaz que julga ser pecado grave
matar um passarinho e mata-o deliberadamente, por querer, comete realmente um pecado grave. Por quê? Porque
agiu contra a sua consciência numa matéria que êle, por
ignorância, julgava ser grave.
Além da matéria grave requer-se uma segunda condição : o ato deve ser feito com plena advertência, isto é, o
indivíduo deve saber que o que vai fazer ou o que deixa
de fazer, em caso de omissão, é coisa gravemente proibida.
Falta a plena advertência quando se age por distração, com
espírito confuso, em grande nervosismo, entre dormindo e
acordado. Nestes casos o pecado será leve. Se falta a advertência inteiramente, não há pecado nenhum, por exemplo,
alguém, por esquecimento, come carne em dia de abstinência.
A terceira condição que se deve verificar é que o ato
deve ser feito com deliberado consentimento; existe êste consentimento; deliberado quando se sabe que uma coisa é má
ou proibida, como Adão e Eva no Paraíso sabiam, e não
obstante se faz.
Portanto para que haja pecado grave devem verificarse estas três condições: matéria grave, plena advertência e
pleno consentimento. Faltando uma só destas condições já· não
há peddo grave, mas venial.
Chama-se mortal o pecado grave por causa das conseqüências funestas que têm para a alma. As / principais conseqüências são: priva a alma da graça santificante, da vida
sobrenatural; rouba todos os méritos anteriormente adquiridos; torna a alma . incapaz de adquirir novos méritos para
o céu, enquanto estiver neste estado ; torna-a merecedora das
penas eternas no inferno.
Os pecados são como as doenças: algumas apenas debi-
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litam o organismo, enfraquecem-no; outras são de morte,
custam-nos a própria vida. Assim os pecados mortais custam-nos a vida sobrenatural; os pecados veniais apenas enfraquecem a alma, são um obstáculo no caminho do céu. ·
Já sabemos que existem pecados mortais e veniais, e
também já consideramos o que seja um pecado mortal com
as suas conseqüências tão funestas para a alma; resta-nos
ver um pouco o que seja o pecado venial; é também uma
desobediência à lei de Deus, mas em matéria leve, menos
importante, ou em matéria grave, mas faltando pleno conhecimento. ou pleno consentimento. Por exemplo um pequeno roubo, uma pequena mentira, leve calúnia são transgressões da lei de .Deus, mas em matéria leve.
Para êste tãó grande mal do pecado que leva a doença
e mesmo a morte para nossa alma, deixou Deus, felizmente, um remédio eficaz: a remissão dos pecados.
Remissão dos pecados é o mesmo que perdão dos pecados. Creio na remissão dos pecados significa dizer que
Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pe- ·
cados. Os sacerdotes receberam êste grandioso poder de perdoar os pecados no dia da sua ordenação sacerdotal.
Pela remissão dos pecados o pecador se reconcilia com
Deus. O Espírito Santo torna a entrar e a habitar na alma reconciliada. Deus considera a pessoa perdoada como
seu filho, restituindo-lhe a graça santificante e o direito
de herança : o céu.
A grande missão de Jesus neste mundo foi livrar os homens do pecado, livrá-los da culpa e restituir-lhes a graça
santificante, a vida sobrenatural. Por isso São João· Batista
quando viu a Jesus exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que
tira os pecados do mundo".
Compreendemos que o maior mal que existe neste mundo é o pecado mortal, pior do que qualquer doença corporal, pobreza, desgraça, enfim pior do que a própria morte.
Por isso devemos fugir do pecado como do maior dos males.
Quando tivermos tido a desgraça de cometer algum pecado mortal procuremos logo a · remissão, isto é, o perdão
do pecado pelo ato de contrição perfeito e pela confissão,
que nos restitui a vida da graça.
·
Sejamos gratos a Deus pelo grande benefício e dom
que deixou à sua Igreja: a remissão dos pecados. Poderia
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ter-nos fechado para sempre a porta do céu depois do primeiro pecado. Principalmente nos dias de confissão devemos agradecer a Deus pela graça do perdão, fazendo uma
boa ação de graças depois da confissão.
·
Exemplo: Em várias aparições, Nossa Senhora tem falado que a maior desgraça do homem é o que mais desagrada a Deus é o pecado. Há aparições em que Nossa Senhora chorou falando da calamidade do pecado.
Leitura.
injúrias.

História Sagrada -

Heuser -

p. 181: Perdão das

Questionário:
1. Que significa "Creio na remissao dos pecados"?
R. Significa que Jesus Cristo deu à sua Igreja o poder de perdoar todos os pecados.
2. Que é pecado?
R. E' uma desobediência voluntária à lei de Deus.
3. Que é pecado mortal?
R. E' uma desobediência grave à lei de Deus.
4. O que é preciso para haver pecado mortal?
R. Pleno consentimento, pleno conhecimento e matéria grave, ou .
ao menor tido como grave.
5. O que é o pecado venial?
R. Desobediência leve à lei de Deus, ou porque não se conhece
bem, ou porque não se quer plenamente ' ou porque a matéria é leve
ou tida como leve.
6. Como a Igreja perdoa os pecados?
R. E' pelo sacramento da p.enitência ou confissão que a Igreja
perdoa os pecados, aplicando à alma os méritos da Paixão de Cristo.
7. Há só êste meio de conseguirmos o perdão dos pecados?
R. Não, também com o ato de contrição perfeita único com o
desejo sincero de confessar, Deus perdoa· os pecados .

.Oração. - Senhor, lavai-me inteiramente das minhas
culpas e purificai-me dos meus pecados. Reconheço a minha
maldade. Pêsa-me Senhor : criai em mim um coração puro.
Amém.
Rezemos todos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Devo me preparar sempre com muita fé e
grande arrependimento da confissão. Por maiores que sejam os pecados, a Igreja recebeu de Cristo o poder .de perdoar todos os pecados.
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David fôra escolhido por Deus para ser .o chefe do povo
de Israel. Era um jovem correto. Fôra ungido rei pelo profeta Samuel. Certo dia, porém, teve uma forte te_ntação. Do
terraço do seu· palácio real viu uma mulher formosa. Apaixonou-se por ela e cometeu um adultério. Esta mulher era
a espôsa de um dos oficiais do exército de David, chamado
Urias. Enviou David uma carta ao chefe da expedição, mandando que colocasse V rias na linha de frente, onde corria
mais perigo para que morresse · na batalha. De fato Urias
foi ferido e morto na batalha. Passando o tempo de luto,
David mandou vir a mulher de Urias ao palácio e a tomou como espôsa.
Mas isto que David tinha feito foi desagradável aos olhos
de Deus. Mandou pois Deus o profeta N atan, para censurar
o rei. Foi o profeta ao palácio e mostrou ao rei a sua iniqüidade e os seus pecados : "Por que desprezastes a palavra
do Senhor até cometerdes o mal diante de seus olhos?" (2
Rs 12, 9). E David respondeu a Natan: "Pequei contra
o Senhor". E disse o profeta: "Também o Senhor perdoou
os teus pecados por ver o teu arrependimento" (2 Rs 12, 12).
David f êz oração e retirando-se à parte prostrou-se por terra e não quis mais comer nem beber para expiar os seus
pecados, e exclamava: "Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa grande misericórdia, apagai as minhas iniqüidades com a multidão das vossas misericórdias. Não rejeitareis um coração contrito e arrependido" . (SI 50).
O que é que se entende por arrependimento? Arrependimento ou contrição é uma dor interna da alma com detestação do pecado cometido, com o propósito firme de não
tornar a pecar para o futuro. A contrição é absolutamente
necessária para conseguirmos o perdão dos pecados. Sem ar-
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rependimento não há perdão nem mesmo na confissão. Se
falta o arrependimento na confissão, esta aproveita à alma.
A verdadeira contrição . deve ser interna, i. é, uma dor
da alma, desgôsto, pena, tristeza, detestação do pecado. Uma
ação exterior, como por exemplo bater no peito, sem a dor
interna, não é ainda arrependimento. Também a só recitação vocal costumeira do ato de contrição ainda não é verdadeira contrição. Ao menos a vontade deve ter um ódio
contra o pecado, e um desejo de não o ter feito.
O verdadeiro arrependimento deve se referir a Deus. E'
por isso que se chama sobrenatural. Quem se arrepende dos
pecados só por causa das suas conseqüências materiais desagradáveis ou desastrosas: doenças, perda de dinheiro, tempo, desgôsto que deu aos pais, espôsa, êste não tem um verdadeiro arrependimento, mas é apenas uma contrição puramente .natural. É'.:ste arrependimento não obtém o perdão dos
pecados e não tem nenhum merecimento para a outra vida.
Foi assim que se arrependeu o cruel rei Antíoco Epifânio,
quando se viu, ainda em vida, roído de vermes; mas não se
arrependeu dos seus ·crimes e pecados; de ter ofendido · a
Deus. Um jogador, libertino, bêbado, apanhado em flagrante
delito, se lastima dos seus excessos, quando está na cadeia
sofrendo as conseqüências dos seus desmandos. Mas o seu
arrependimento é natural, apenas por causa do castigo, da
humilhação e não porque ofendera a Deus.
A verdadeira contrição é um sério desgôsto e uma aversão completa ao pecado, que ofende e porque ofende a Deus.
Depende mais da vontade do que de sentimentos sensíveis da
alma. "Se o que outrora vos causava prazer e alegria enche
agora a vossa alma de amargura, se os gozos de outros
tempos vos fazem agora sofrer cruelmente, então tereis um
verdadeiro arrependimento", dizia Santo Agostinho.
E êste arrependimento interno, sobrenatural, deve estender-se a todos os pecados mortais, deve ser universal, não
pode excluir um só pecado mortal. Aquêle que continua prê- ·
so a um só pecado grave, êsse não tem ·verdadeira contrição.
"De que serve romper todos os laços, se ainda há um que
vos prende ao inferno?" diz Santo Agostinho.
Todo e qualquer pecado mortal ofende a Deus gravemente, e nos faz perder a sua amizade, a graça santificante ·
e merece o castigo da pena eterna do inferno. Por isso é
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preciso arrepender-se de todos, e se um pecador excluir um
só não obtém perdão de nenhum pecado. O dom da indulgência e do perdão não se pode dividir : ou tudo ou nada!
O Espírito Santo não pode entrar numa alma onde ainda
subsiste aliança e amizade com o demônio, ainda que seja
com um só pecado grave. Todo o pecado grave é ofensa
grave, é separação de Deus, é inimizade com Deus.
Também convém ter arrependimento dos pecados veniais. São também ofensas feitas a Deus, embora menos
graves, de modo que não nos privam inteiramente da amizade de Deus, e não nos roubam a graça santificante.
Se alguém na confissão confessar só pecados veniais deve
arrepender-se ao menos de um dêles, do contrário, a confissão não é válida, e não recebe perdão.
Êste arrependimento interno, sobrenatural dos pecados
graves também deve ser sôbre tôdas as coisas, isto é, devemos considerar o pecado grave como o maior de todos os
males, a ponto de preferirmos qualquer doença e mesmo a
morte a pecar gravemente. Belo exemplo dêste horror e detestação do pecado grave nos deram os mártires, que preferiram derramar o seu sangue a cometer um só pecado :
Maria Goretti, por exemplo, menina de doze anos, preferiu
que seu corpo f ôsse massacrado pelo punhal de Alexandre a
consentir no pecado de impureza. O pecado é o maior de
todos os males, por isso devemos detestá-lo e odiá-lo sôbre tôdas as coisas : da mesma forma sendo Deus o sumo
e supremo bem, devemos amá-1'0 sôbre tôdas as coisas, e
a sua amizade devemos amar e preferir a qualquer outro
bem ou prazer dêste mundo.
Há uma contrição perfeita e uma imperfeita. A contrição por si tende à reconciliação do pecador com seu Deus.
Mas contrição perfeita é aquela que consegue, por si só, ser
o sacramento da confissão, a reconciliação plena e perfeita
com Deus. Aquêle arrependimento ou contrição, que não
consegue por si só o pleno perdão e a perfeita reconciliação com Deus, chama-se contrição imperfeita. Portanto a diferença está nos efeitos. Uma, a perfeita, consegue, por si
só, a perfeita reconciliação com Deus: a outra, imperfeita, não consegue o pleno perdão, mas tão somente mediante a confissão. E' preciso, porém, lembrar que também a
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contrição perfeita deve estar unida com o sincero desejo e
vontade de se confessar quando puder.
O que decide se um arrependimento é perfeito ou impel'feito é o seu motivo. O arrependimento que se origina,
que vem do ,perfeito amor de Deus, que é infinitamente
bom, santo e amável, chama-se contrição perfeita. O que tem
contrição perfeita alcança imediatamente o · perdão ·pleno, a
reconciliação perfeita com Deus, mas fica a obrigação de
confessar os pecados a um sacerdote. A diferença dos motivos de contrição aparece claramente no seguinte exemplo:
Um pai enviou dois filhos à cidade para fazerem algumas
compras. No caminho ficaram a brincar e correram atrás
do~ passarinhos, chegando com muito atraso para casa. Aproximando-se da casa ficaram receosos e começaram · a chorar. O primeiro chora, porque tem mêdo de que ·o pai vá
castigá-lo. O segundo chora, porque tem pena e dor de ter
desgostado e amargurado o pai, que sempre fôra tão -bom
para com êle. tste segundo representa a contrição perfeita,
porque o seu motivo é o amor; o primeiro representa a contrição imperfeita, porque tem como motivo o mêdo, arrependendo-se por causa do castigo.
"Temos contrição perfeita quando nos arrependemos
dos nossos pecados por têrmos ofendido a bondade de Deus",
diz Santo Agostinho.
A contrição perfeita é o grande e puro amor de Deus,
um amor sôbre tôdas as coisas.
Não devemos, porém, esquecer de que à contrição perfeita deve-se sempre ajuntar o desejo de se confessar, e
esta confissão deve ser de fato feita quando se puder.
O pecado está perdoado, mas antes de alguém comungar
tem a obrigação grave de se confessar, se não o fizer,
ciente e deliberadamente, comete um pecado, e um sacrilégio comungando indignamente.
Contrição imperfeita ou atrição é aquela que procede
do temor de Deus, do mêdo do castigo : ínferno, castigos
temporais, etc. E' - imperfeita porque nasce de motivos menos perfeitos, não provém do amor de Deus, mas de um
mêdo servil.
Chama-se também imperfeita porque não nos obtém a
reconciliação perfeita com Deus, somente mediante a confissão. Aquêle que tem somente contrição imperfeita só re_ce-
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be o perdão dos pecados com a absolvição sacramental na
confissão. Essa contrição imperfeita é como uma pequena
faísca, que a confissão e a absolvição inflamam e aumentam num grande incêndio, para destruir a palha do pecado.
Devemos despertar em nós um verdadeiro arrependimento e dor dos pecados, pensando na grandeza de Deus,
na sua ·bondade, nos sofrimentos da Paixão de Cristo ...
Acostumemo-nos a fazer tôdas as noites o ato de contrição perfeita para não sermos surpreendidos pela morte
em estado de pecado.
Quando nos confessannos procuremos fazer sempre o
ato de contrição antes de dirigir-nos ao confessionário.
Exemplo: São Pedro na noite da Quinta-fe'ira Santa renegou três vêzes a Jesus, dizendo e jurando que não conhecia a Jesus. Pecou gravemente. Mas logo que se deu conta
do grande pecado que tinha feito, arrependeu-se. Bastou um
olhar de Jesus para despertar em sua alma a recordação
dos muitos benefícios recebidos e a bondade infinita de J esus. Sentiu Pedro um profundo arrependimento e dor pelo
que fizera negando covardemente a sua amizade para com
Jesus: "... e Pedro tendo saído para fora -chorou amargamente" (Lc 22, 61).
Leitura. de Putifar.

História Sagrada -

Heuser -

p. 35: José em casa

Questionário :
1. Que é contrição?
R. Contrição é uma verdadeira dor interna e sincera detestação
dos pecados cometidos com firme propósito de nunca mais pecar.
2. Que é contrição perfeita?
R. E' a que se tem por puro amor de Deus.
3. Que é contrição imperfeita?
R. E' a que se tem por motivos inferiores, como o temor ou
castigo.
4. E' necessária a contrição para a remissão dos pecados?
Sim, a contrição é necessária. Sem contrição não há perdão dos
pecados nem confissão sacramental.

Oração. - Tende piedade de mim, Senhor, e perdoai-me
os meus pecados segundo a vossa clemência. Meu bom Jesus, que morrestes por mim numa cruz, perdoai-me os meus
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pecados porque dêles me arrependo e não quero mais pecar. Amém.
Com arrependimento dos nossos pecados, por têrmos
ofendido a Deus, nosso Pai, nosso maior Benfeitor, rezemos
o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Ensinemos o ato de contrição perfeita ao
maior número de pessoas para que, mesmo longe da assistência dos sacerdotes, possam se reconciliar com Deus. Quem
tem o hábito de fazer sua contrição perfeita, durante a vida,
Deus não permitirá que morra em pecado mortal, sem antes ter feito sua contrição perfeita.

Leituras -

16
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Deus, depois de ter criado os primeiros homens, os colocou num lindo paraíso. Ali nada faltava. Sua felicidade
era completa. Não havia nem calor demasiado, nem frio.
Reinava sempre a primavera. Todo o paraíso era um grande jardim de flôres perfumadas. As árvores frutíferas não
tinham número. As diferentes espécies de frutas saborosas
eram muitíssimas. Bandos enormes das mais belas aves cruzavam o céu do paraíso, cantavam e gorjeavam o dia inteiro. Eram mansas e vinham pousar sôbre os ombros de
Adão e Eva. Também havia inúmeras espécies de outros
animais, que eram igualmente inofensivos e não faziam mal
nenhum aos homens.
Adão e Eva viviam muito felizes. Além da felicidade
natural tinham a sobrenatural. Suas almas estavam, desde
o primeiro instante, ornadas da graça santificante. Eram
amigos de Deus e conversavam com tle. Não precisavam
sofrer nem morrer.
Deus pusera nas mãos de Adão a sorte de todos os
homens. Se obedecesse a Deus, então todos nasceriam com
a graça santificante, nasceriam amigos de Deus e não teriam que sofrer e morrer. Se não obedecesse, todos nasceriam com o pecado original, nasceriam inimigos de Deus,
então todos deveriam sofrer e morrer. Adão porém desobedeceu orgulhosamente a Deus. Perdeu a graça santificante para si e para todos os homens. Por causa de Adão o
pecado entrou no mundo, por causa dêle todos estão expostos aos sofrimentos e devem morrer.
Deus tinha querido que todos vivessem felizes no paraíso. Mas Adão deitou a perder tudo. tle e Eva foram
expulsos do paraíso e tiveram que ganhar o pão com o
suor do rosto. Por causa de seu pecado tiveram que passar por muitas amarguras e grandes sofrimentos.
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Depois da expulsão do paraíso os homens se multiplicaram muito. Mas infelizmente tornaram-se dia a dia piores.
Muitos caíram no inferno, por causa de seus pecados. O
céu estava fechado, por causa do pecado de Adão. Nenhum
homem foi capaz de abri-lo. Deus via êste triste espetáculo
e teve compaixão dos homens. Decretou- então a salvação
dêles. Mas nem por isso Deus podia deixar de ser justo,
pois sua justiça fôra gravissimamente ofendida. Êle exigia uma
satisfação da parte dos pecadores. Mas êstes eram incapazes
de reparar o dano causado pelo pecado.
Foi então o próprio Deus que inventou uma solução,
pela qual seria satisfeita sua justiça e a- qual manifestaria
sua grande misericórdia. Por causa de um homem o mundo se perdera. Por meio de um outro homem, mas Homem
e Deus ao mesmo tempo, os homens poderiam salvar-se e
o céu seria novamente aberto. Êste Homem-Deus se chama
Jesus Cristo. Como Deus, é a segunda pessoa da Santíssima
Trindade. Como homem, é irmão nosso, que nasceu de Maria
Santíssima, descendente de Adão. Não podia ter pecado porque era Deus. Os atos dêle são de valor infinito. Por isso
pôde pagar a nossa grande dívida diante de Deus.
Como foi que Jesus nos resgatou? Êle se ofereceu ao
Pai celeste para satisfazer pela culpa dos homens. Foi o
único capaz de abrir de novo o céu. O Pai então exigiu que
sofresse e morresse por nós. Foi um preço muito elevado
para Jesus. Mas êle o aceitou por amor ao Pai e a nós.
Tomou sôbre si todos os pecados, desde Adão até o último
homem que ainda há de existir. O inocente Jesus se apresentou diante da justiça divina como se fôsse pecador e réu.
Foi prêso por homens maus, foi maltratado,- flagelado,
coroado de espinhos. Cuspiram no sagrado rosto d'Êle. Deram-lhe bofetadas e finalmente o crucificaram com grande
crueldade. Três longas horas Êle gemeu no alto da cruz,
quando a morte terminou com sua vida terrena. Com a
morte a justiça divina foi satisfeita. A dívida dos homens
estava paga. Agora novamente havia possibilidade de se
salvarem. Para o futuro todos se podem salvar com facilidade. Só se exige que o pecador tenha sincera contrição.
Os sacramentos têm o poder de apagar os pecados, aplicando os infinitos méritos que Jesus conquistou com sua Paixão e Morte.
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Recebemos, portanto, o perdão de nossos pecados somente
em Jesus. Sem Jesus não pode haver salvação. A cruz é a
chave com que se abre o céu ao pecador. Jesus é a expressão mais viva da justiça e misericórdia divinas para
conosco, porque Deus mesmo inventou, por compaixão a nós,
êste modo maravilhoso de nos salvar. tle mesmo se faz homem para poder pagar por nós, para sofrer como homem o
castigo justo dos nossos pecados. Deus Filho se fêz homem
para poder resgatar-nos dos nossos castigos.
Uma profunda gratidão deve apoderar-se do nosso coração ao considerarmos o perdão, que Deus nos concede em
Jesus Cristo. Se Deus nos perdoa em Jesus, é também condição que nos arrependamos dos nossos pecados. Sem a nossa
contrição, o perdão que Jesus nos conseguiu de nada nos
valerá. Deus nem poderia perdoar-nos, sem o nosso arrependimento. Para a graça santificante entrar de novo em
nossa alma, deve haver a disposição de uma humilde contrição. Ninguém pode considerar como amigo um indivíduo
que contlnuamente o ameaça de morte. E' inimigo dêle e
não amigo. Esta é a atitude do pecador que não se arrepende. Deus assim não lhe poderá perdoar, mas se se arrependeu, então Deus perdoa, então lhe aplica os infinitos
merecimentos de · Jesus.
Agradeçamos todos os dias a Deus o perdão misericordioso que nos concede em Jesus Cristo. E se tivermos tido
a desgraça de cometer um pecado, arrependamo-nos logo e
confessemo-lo quanto antes.
Exemplo: Tiradentes, o grande herói da Independência
do . Brasil, chamou sôbre sua pessoa tôda a responsabilidade do movimento que queria libertar o Brasil do domínio
português, sabendo que isto lhe poderia trazer sofrimentos
e até a morte.
Foi um gesto nobre dêsse católico mineiro, que procurou imitar a generosidade de Jesus Cristo, que assumiu1 embora fôsse totalmente inocente e imaculado, todos os nossos pecados.
Leitura. - História Sagrada - Heuser promete o paraíso ao ladrão arrependido.

pp. 253 e 254: Jesus
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Questionário :
1. Como Deus nos perdoa os pecados?
R. Perdoa-nos em Jesus Cristo, que nos mereceu nosso perdão,
por meio de sua Paixão e Morte.
2. Qual é a condição que Deus exige de nós para nos perdoar?
R. Para nos perdoar Deus exige que tenhamos contrição dos nossos pecado11.
3. Quais são ,os grandes atributos que Deus manifesta no perdão
em Cristo?
R. Deus manifesta sua just.iça divina, à qual Jesus satisfez plenamente, e sua misericórdia divina, que inventou êste modo de perdoar.

Oração. - Pai Eterno, nós vos agradecemos de tôda a
alma, porque nos dais o perdão em Jesus Cristo, vosso Filho Divino. Rogamo-vos que nos concedais a grande graça
de compreender bem a vossa divina justiça e misericórdia.
Dai-nos um coração sempre agradecido por tão grande graça. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.
Professemos a nossa fé nas verdades da nossa santa
religião rezando: "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Ao olhar um crucifixo dizer internamente :
"Meu Jesus, eu Vos amo e Vos agradeço".
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Numa linda tarde de verão, entre a grama e as florzinhas da campina verde, esvoaçava tranqüilo , um pequeno
vagalume. Ao vê-lo, um sapo maldoso o quis matar.
- Por que queres matar-me? perguntou o vagalume
ao sapo.
- Porque brilhas, porque és lindo, porque és belo! respondeu o sapo invejoso.
Assim faz o demônio. Quando vê uma alm~ pura, -com
a graça de Deus, logo se aproxima dela para tentá-la. Infelizmente nem todos resistem às tentações e pecam. Muita·
gente comete pecados e até pecados graves. E sabemos que
quem morre em estado de pecado mortal vai para o inferno, ainda que seja um só pecado mortal que tenha na alma.
Não haverá, pois, esperança de salvação para quem cometeu um pecado grave? Sim, felizmente há. Jesus foi muito bom e misericordioso para com os homens. Instituiu a
confissão, sacramento que perdoa, apaga os pecados cometidos depois do batismo.
Durante a sua vida terrestre Jesus passou pelos povoados, aldeias e cidades consolando os aflitos, curando os doentes e perdoando os pecados aos que tinham fé e cÓnfiança nêle. Mas chegou o tempo de êle voltar ao Pai. Que
fêz? Ouçamos o que nos conta o amigo íntimo de Jesus,
São João Evangelista :
"Era o dia da Páscoa. Chegada que foi a tarde do dia
da Ressurreição, os Apóstolos estavam reunidos no Cenáculo
com as portas trancadas por mêdo dos judeus. De repente
Jesus estava no meio dêles e disse: a paz esteja convosco.
E . assoprou sôbre êles dizendo : Recebei o Espírito Santo,
a quem vós perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados e
a quem vós os retiverdes ser-lhes-ão retidos" (Jo 20, 23).
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Foi com estas palavras que Jesus instituiu o importantíssimo sacramento da penitência ou confissão na sua
nova Igreja. Os Apóstolos foram os primeiros que receberam
de Jesus o poder de perdoar os pecados, e êles transmitiram
êste mesmo poder aos seus sucessores : os bispos e sacerdotes, que até hoje têm êste poder. Em nome de Deus
perdoam os pecados dos homens mediante o sacramento
da confissão ..
Notemos que Cristo instituiu o sacramento da penitência
no dia do seu maior triunfo, o dia da Páscoa. !:le quer a
ressurreição de nossa alma. O pecado é a morte da alma.
A confissão é a sua ressurreição.
A humanidade sente a consciência de . sua culpa. Nas
tribos pequenas e grandes, nas mais diversas religiões como
também nos povos mais cultos, existiu e existe a confissão
das culpas. Mas somente na Igreja Católica existe o perdão dos pecados, porque o seu fundador, Jesus Cristo, morreu para reparar os pecados e, no dia do seu triunfo, instituiu a confissão para perdoar os pecados.
Que seria de nós se Jesus Cristo não tivesse dado à
sua Igreja o poder de perdoar os pecados! Quantas pessoas viveriam no desespêro e nos remorsos depois de terem
caído em pecado grave. . . E quão poucos poderiam ter esperança de salvar-se.
A confissão é a salvação dos pecadores. A beira de um
poço muito fundo Pedrinho divertia-se em jogar pedras na
água. O barulho produzido pela queda das pedras alegrava
os companheiros. Passou naquele instante por ali um estranho e disse: "Tome cuidado, menino, para não cair lá dentro". Mal o homem tinha dado alguns passos quando ouviu
um grito de terror: Pedrinho caíra no poço. Um corre-corre de todos os lados, com escadas e cordas para salvar o rapaz. Nisto chega o pai, que logo lhe atirou uma corda. O
menino agarrou-se firme a ela e foi tirado do poço. O pai
depois mostrando-lhe a corda disse: "Meu filho, beija esta
corda com gratidão, sem ela não terias escapado da morte".
A corda que salva o pecador da morte eterna e do
poço do inferno é a confissão. Devemos agarrar-nos a ela
quando cairmos em algum pecado. E foi Jesus que deu à
sua Igreja esta corda de salvação dando-lhe o poder de perdoar os pecados. Mas vejamos um pouco mais o que sig/
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nificam estas palavras: Cristo perdoa os pecados na Igreja
ou Cristo deu à sua Igreja o poder de perdoar os pecados.
Examinemos as pafavras uma por uma:
Quem seja Jesus Cristo já o sabemos: é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus e verdadeiro
homem, que veio a êste mundo para salvar os homens pela
sua morte na cruz.
Cristo deu à sua Igreja o poder de perdoar os pecados.
A palavra Igreja pode significar duas coisas: casa de
tijolos ou de madeira, edifício onde se vai para rezar, para
confessar, comungar, assistir à Santa Missa. Mas também
significa sociedade, reunião, associação de fiéis, formada por
todos aquêles que professam, isto é, acreditam nas mesmas
verdades religiosas.
E sabemos mais : existem muitas igrejas ou sociedades
religiosas : protestantes, espíritas, sabatistas, mas uma só
Igreja é ve1·dadeira: a Igreja Católica, Apostólica, Romana.
Mas Jesus Cristo não deu o poder de perdoar os pecados a todos os indivíduos da Igreja, mas só a alguns, a uma
certa classe de membros da Igreja. Esta classe forma a Hierarquia da Igreja, e são o Papa, os bispos e os sacerdotes~
Portanto Cristo deu o poder de perdoar os pecados à Igreja
hierárquica, o que quer dizer que deu o poder aos que têm
o caráter sacerdotal, aos sacerdotes, porque os Bispos e o
Papa também são sacerdotes.
Cristo deu o poder de perdoar os pecados, Jesus não
faz nenhuma restrição, não exclui nenhum pecado, portanto os sacerdotes têm o poder de perdoar todos os pecados
por mais graves e numerosos que sejam, contanto que o penitente tenha a devida boa disposição : arrependimento e
propósito.
Propriamente só Deus pode perdoar pecados, porque só
Êle é ofendido, só Êle como supremo legislador pode perdoar
aos transgressores da Sua lei. Mas Deus pode perdoar do
modo como Êle quer, isto é, pode diretamente, por Si, ou
indiretamente, isto é, por outrem, pode perdoar por meio de
um arrependimento, do seu ministro. De fato Deus escolheu
êste segundo modo, perdoar por meio do seu ministro, que
é o sacerdote. Cristo instituiu a confissão, pela qual os sacerdotes perdoam os pecados em nome de Deus, por sua
autoridade.
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A confissão foi o presente de Páscoa que Jesus nos deu.
Já ouvimos como êle no domingo da Ressurreição apareceu
no Cenáculo e disse aos Apóstolos: "A quem vós perdoardes
os pecados ser-lhes-ão perdoados e a quem vós retiverdes
ser-lhes-ão retidos" (Jo 20, 23). Com estas palavras Cristo
revestiu solenemente os Apóstolos e os seus sucessores do
poder de perdoarem os pecados. Naturalmente Deus poderia
ter feito de outra maneira, mas quis agraciar-nos com o
seu perdão.
Os Apóstolos por ordem de Cristo transmitiram êste
poder maravilhoso aos seus sucessores de modo que na Igreja de Cristo sempre existiu êste poder. Já no tempo dos
Apóstolos "os cristãos acorriam a ·confessar-lhes o que tinham feito" (At 19, 18).
Os Santos Padres e Doutôres da Igreja dos primeiros
quatro séculos exortam freqüentes vêzes os fiéis a se confessarem e usam ·de belas comparações: Por exemplo Tertuliano, que morreu em 240, compara os cristãos que não
querem confessar os pecados ao sacerdote, a um doente que,
por vergonha, não quer mostrar ao médico· as feridas. Santo
Agostinho diz: "Não basta confessar os pecados a Deus,
para quem nada há oculto, é preciso também acusá-los ao
sacerdote, que é o Seu ministro". .
Admiremos a bondade de Deus em facilitar-nos tanto o
perdão das nossas culpas; sejamos gratos por tão grande
benefício procurando fazer bom uso dêste sacramento com
cuidadosa preparação e boa ação de graças.
Exemplo: Numa missão pregada em 1939, um jovem
depois de confessar disse: "Padre, permita-me que antes de
cumprir a penitência, dê um pulinho até em casa? E' que
estou tão contente que quero dar Ym abraço à mãe".
Certa vez confessou-se um homem que há 40 anos estava afastado dos sacramentos e saiu à praça a dizer a
todo o mundo : "Em tôda a minha vida nunca senti tanta
alegria como hoje. t:stes missionários me tiraram um pêso
enorme do coração".
Leitura. - História Sagrada titui o Sacramento da Penitência.

Heuser -

p. 261: Jesus ins-

Questionário :
1. Quem instituiu a Confissão?
R. Foi Jesus Cristo no domingo da Páscoa.
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2. A quem Jesus deu o poder de perdoar os pecados?
R. À sua Igreja.
3. Qual é a Igreja de Jesus Cristo?
R. A Igreja Católica.
4. Quem pode perdoar pecados na Igreja Católica?

R. Os sacerdotes.
5. Que pecados os sacerdotes podem perdoar?
R. Todo e qualquer pecado se o penitente tiver a devida disposição, arrependimento sincero.

Oração. - Senhor Jesus Cristo, que na vossa infinita
compaixão para com os pecadores, destes a vossa Igreja o
poder de perdoar os .nossos pecado('l, nós vos agradecemos
do mais íntimo da nossa alma por êste inestimável benefício. Concedei-nos a graça de usarmos sempre devida e prontamente dêste banho salutar e· regenerador, para purificarmos a nossa alma de tôdas as impurezas e torná-la cada
vez mais agradável aos vossos olhos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
Confirmando nossa fé na remissão dos pecados, rezemos o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Falar sempre com respeito da confissão, pois
é um sacramento da Santa Igreja.
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Nós, . os cristãos, não somos como os outros homens.
Deus nos concedeu um grande favor. Pelo batismo fomos
transformados numa outra espécie de homens. Fomos como
que divinizados no banho de regeneração no batismo.
Nascemos de novo para a melhor vida.
Há uma vida natural que faz com que o homem seja
homem. Essa vida é muito nobre, porque o homem é o rei
da criação visível.
Nesta terra encontramos os reinos mineral, vegetal e
animal. Acima dêles está o reino humano, que é um verdadeiro reinado.
O homem é rei das pedras, das plantas, dos animais.
Há pedras que são preciosas, mas a alma do homem vale
mais do que elas. Certa vez uma criancinha entregou uma
linda flor ao Santo Cura D'Ars e êle disse : "A tua alma é
mais linda ainda do que esta flor". O homem é superior
também aos animais.
tle é o rei da criação, por isso Deus colocou tudo aos
pés do homem para que com a sua alma, vinda de Deus,
o homem pudesse servir-se de tôdas essas criaturas para
subir até Deus.
O homem é o intermediário, o traço de união, entre a
terra e o céu, entre as criaturas e Deus.
Mas Deus, na sua infinita bondade, não se contentou
em fazer do homem um simples rei, com um reinado pas- .
sageiro que durasse somente enquanto vivesse na terra.
'Quis elevar o homem a uma dignidade altíssima, quis que
fôsse rei por tôda a eternidade. Para isso precisava dar
ao homem uma nova vida, que é a vida sobrenatural ou da
graça santificante. Chama-se "graça" porque é doação, é
dádiva, é dada de graça por Deus. Diz-se "santificante" por-
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que nos torna santos, uma vez que nos torna --filhos de Deus.
Deus não somente quis isto, mas de fato tornou o primeiro homem filho de Deus. E queria Deus que assim como
o primeiro homem, Adão, foi criado com a graça santificante, todos os seus descendentes nascessem, pelo -simples fato
do nascimento, com a graça santificante, isto é, com esta
vida divina.
Êste tesouro preciosíssimo da graça santificante, os nossos primeiros pais perderam no Paraíso. Pecaram, foram
infiéis a Deus e com o .seu pecado perderam, não só para
si, mas para todo o gênero humano êste dom precioso da
vida divina. Foi uma perda desastrosa, o maior e mais precioso dom que possuíam perderam-no sem esperança de poder recuperá-lo, ao menos por si mesmos. Jamais homem
algum poderia, por si, recuperar esta vida divina.
Mas Deus que não quis que sua obra grandiosa fôsse
riscada nem pela invejosa trama de Satanás nem pela fraqueza dos primeiros pais, procurou remediar o mal. Seu plano de Criador não devia ser anulado por uma criatura! Semelhante a um pai, que se compadece do filhinho que se
apresenta, olhos rasos de h\grimas, segurando nas mãos os
cacos do jarro precioso que quebrou, Deus havia de reformar a natureza humana maravilhosamente do estrago que
sofreu pelo pecado de Adão e havia de restituir-lhe a graça
santificante, a vida divina. De que maneira? Dando novamente a graça santificante com o poder de exterminar
os pecados.
\
Para compreendermos isto um pouco melhor devemos lançar mão de algumas comparações, que vão ilustrar o assunto.
Apagando-se a luz de noite num quarto, êste fica bem
escuro e nada mais se pode ver. Assim é a alma depois · do
pecado original ou pecado grave que alguém comete : tudo
escuridão e trevas. Basta, porém, acender a luz e tudo, no
mesmo instante, fica claro, a escuridão desaparece como por
encanto. De modo semelhante acontece na alma, que está em
estado de pecado, quando o homem se arrepende e se confessa, Deus infunde a graça santificante e no mesmo instante a alma se transforma inteiramente. Pelo fato de a
graça santificante entrar na alma, o pecado desaparece, assim como pelo fato de se acender a luz, as trevas e a escuridão desaparecem. Escuridão e luz não podem estar jun-
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tas ao mesmo tempo no mesmo lugar, uma exclui a outra.
Assim também na alma, não podem estar ao mesmo tempo graça e pecado, é impossível, pois uma coisa é a negação da outra. Agora sabemos como Deus afugenta o pecado, como
Deus restitui a vida divina e .sobrenatural à alma : é pela
infusão da ·graça santificante. '
Cristo, que reparou os nossos pecados, ao fundar Sua
Igreja, determinou a maneira de nos comunicar · a graça
santificante.
A primeira comunicação da graça sobrenatural se faz
no batismo. E' o batismo um novo nascimento. Quem vai
ser batizado é porque está vivo ,,e já nasceu para a vida
humana.
Pelo batismo nasce de novo para uma vida divina.
Se perdermos a graça santificante pelo pecado mortal,
Deus, na sua infinita misericórdia em vista dos merecimentos também infinitos de Cr.isto, nos concede a graça, de novo,
pela confissão.
Quando Deus infunde a graça o pecado desaparece completamente e a alma se torna alva, purificada, sem mancha,
branca como um lírio. Antes era um pecador, agora, após o
perdão e a infusão da graça, é um justo, um regenerado,
um santo, um filho de Deus.
Essa transformação ou purificação da alma se chama
justificação. Os protestantes dizem que basta a confiança
em Jesus Cristo, que morreu por nós, para justificar uma
pessoa.
Mas Jesus Cristo, instituindo o sacramento da penitência, mostrou que quer nos aplicar os merecimentos de Sua
Redenção através dêsse sacramento e não apenas de um ato
/
de confiança como inventaram os protestantes.
:t!.:les acham também que quando temos confiança ou fé
em Jesus, então Cristo nos cobre com uma espécie de vestido do seu próprio sangue. Mas o pecador continua, debaixo
dessa veste, com todos os seus pecados. Não é assim não.
O sangue de Cristo caindo em nossa alma, no sacramento
da penitência, transforma e purifica inteiramente nossa alma.
Vejamos outra comparação que nos mostra um pouco daquilo que acontece quando Deus infunde a graça numa alma. Uma gôta de chuva que cai numa fôlha da árvore não
tem nenhuma beleza nem brilho nem côr enquanto não apa-
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rece o sol; mas no momento em que um raio do sol cai nela
e a ilumina, esta · mesma gôta se transforma numa verdadeira ·maravilha, toma as côres mais lindas do arco-íris,
fica luminosa, enfim transforma-se num mundo de maravilhas
de côres. Assim acontece quando Deus perdoa o pecado e infunde a graça santificante na alma. Transforma-se imeaiatamente. O Espírito Santo entra nela e opera maravilhas. Uma
mudança completa. A alma deformada e desfigurada pelo
pecado torna-se bela. Dá-se coisa semelhante com ela como
num doente desfigurado pela lepra, coberto de feridas e chagas, que de repente, por um milagre, recobra a saúde e com
ela a beleza do seu corpo.
O homem é interiormente mudado, reformado pela infusão da graça, coisa que não se percebe por fora. Desta
i·enovação fala o Apóstolo São Paulo dizendo que o cristão
se transforma em nova criatura. Sejamos gratos por tanta
bondade de Deus e cuidemos de proteger, conservar e defender esta vida divina, que é o maior bem que possuímos,
evitando o pecado mortal e as ocasiões de pecado.
Exemplo: Agostinho passou muitos anos no paganismo,
levando uma vida dissoluta, afogado mesmo nos vícios da
carne: Mas sua boa mãe, Santa Mônica, não cessou de chorar e rezar pelo filho desditoso, que enfim foi tocado pela
graça de Deus. Aos 32 anos converteu-se, arrependeu-se da
sua vida passada dos pecados e desvarios da sua juventude
e se fêz batizar por Santo Ambrósio. Quando aquela alma.
manchada foi lavada dos pecados, Deus infundiu a graça santificante e operou-se uma grande transformação e renovação em Agostinho. Começou uma nova vida, ordenou-se sacerdote, depois foi sagrado bispo .e tornou-se o grande Santo Agostinho, que hoje veneramos como Santo e Doutor da
Igreja. Sua festa é no dia 28 de Agôsto.
Leitura. -

História Sagrada -

Heuser -

p. 171: Jesus e Nicodemos.

Questwnário :
1. - Como Deus perdoa os pecados?
R. Deus perdoa os pecados pela infusão da graça.
2. Pode alguém receber o perdão dos pecados sem receber a
grm;a santificante?
R. Não é possível receber o perdão dos pecados sem receber ao
mesmo tempo a graça santificante.
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3. Pode alguém receber a graça santificante sem receber o perdão dos pecados?
R. Não, é impossível ·alguém receber a graça santificante sem
que desapareça o pecado mortal; graça e pecado não podem existir ao mesmo tempo numa alma.

Oração. - Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que sejam cada vez mais purificadas do pecado
e se tornem brancas como a neve. Enviai o vosso Espírito
Santo a fim de que se renovem as nossas almas e nelas floresçam as virtudes cristãs, principalmente a fé, esperança
e caridade. Amém.
Arranquemos no fundo da alma nosso ato de fé rezando o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução: Explicar as maravilhas da graça aos que não
conhecem êste ponto importante da Religião de Cristo.
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Quem faz o pecado se aparta de Deus e se volta desregradamente para a criatura.
Um ladrão que rouba dois mil cruzeiros desobedece a
lei de Deus por causa dum apêgo desordenado ao dinheiro.
Tanto aquêle que rouba dois mil como quem furta cinco
mil desobedecem a Deus, mas o apêgo, em si, é maior e mais
desordenado no que roubou cinco mil cruzeiros.
Por isso para cada pecado corresponde uma culpa e
uma pena. Nos dois casos de furto citados, a culpa é grave,
pois ambos os ladrões desobedecem a Deus em matéria grave, mas a pena devida pelo roubo de cinco mil cruzeiros é
maior do que a de dois mil cruzeiros.
Quando se perdoa, na confissão, o pecado grave, fica perdoada a culpa e a pena eterna. O arrependido não ira
para o inferno, mas há uma pena temporal que êle precisa cumprir.
Adão pecou e depois se arrependeu. Deus perdoou a culpa de Adão e, por isso, não foi destinado ao inferno. Mas
Adão foi expulso do Paraíso e sofreu dolorosas conseqüências do seu pecado. Essa foi a pena temporal .ao pecado.
A pena temporal pode ser paga nesta terra ou no Purgatório. Assim um grande pecador que se confesse ou faz
um ato de contrição perfeito na hora da morte, sem ter
tempo de satisfazer tôda a pena devida aos seus pecados,
pagará seu débito no Purgatório. .
Uma forma de pagar nesta terra, ao menos parte dessa pena, é a satisfação ou aquela determinação ou oração
que o confessor nos der após ter ouvido a acusação dos
nossos pecados.
Entretanto, o batismo apaga não somente a culpa como
tôda e qualquer pena. A confissão, como vimos, não liquida
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tôda a pena. Por que esta diferença? E' porque a malícia
do homem não batizado, em relação ao pecado, é muito menor do que num batizado, que possui a luz da fé e sabe das
tristes conseqüências do pecado.
A misericórdia divina Óferece, neste mundo, várias oportunidades - para se pagar a pena temporal dos pecados já.
perdoados. Os meios mais recomendados pela Igreja para
merecer e satisfazer pelos nossos pecados são: a penitência,
a esmola e as indulgências.
A penitência faz o caminho inverso do pecado. Podemos dizer que a penitência é a aversão da criatµra e a conversão para Deus. Se o pecado encontrou em nosso coração
um apêgo desordenado para com a criatura, a reparação só
pode ser feita rejeitando essa criatura até outras coisas não
pecaminosas como demonstração do nosso amor a Deus.
Vamos dar um exemplo. Uma pessoa leu um livro mau
que lhe arrebatou a fé. Arrependida, tal pessoa não só sente que não deve mais ler o livro, mas até sente a necessidade de rasgar o mesmo livro para não cair em outras mãos
e perturbar outras pessoas. tsse gesto de arrependimento
é um ato de penitência.
A penitência é, portanto, uma virtude sobrenatural, que
inclina o pecador a reparar a injúria feita a Deus pelo pecado. Inclui sempre aigo de molesto e de desagradável à
natureza humana, sendo por isto mesmo um meio apto para
satisfazer. Por ela o Cristão experimenta um pouco da amargura do pecado ~ sente no próprio corpo o que Cristo pagou
na sua dolorosa Paixão e Morte.
A Igreja considerou e praticou a . penitência em todos
os tempos como meio necessário de reparação a todos aquêles
que pecaram gravemente. Mesmo aquêles que não tiveram
pecados graves, como muitos santos praticaram a penitência
voluntária da maneira mais diversa: pelo jejum, por vigílias
prolongadas, infligindo dores ao corpo.
E' impressionante a vida de penitência de Santa Teresinha, de São Luís Gonzaga e dos santos em geral.
Quem quiser cumprir exatamente bem os seus deveres,
de pai ou mãe de família, de operário, de cristão, precisa
levar vida penitente. A paciência eni suportar as doenças
próprias ou as imperfeições e defeitos do próximo, as morLeituras -
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tificações dos sentidos que nos querem levar ao pecado são
outros tantos atos de penitência.
Além ela penitência é a esmola uma elas obras de misericórdia mais recomendadas por Deus para alcançar o perdão dos pecados.
Quando o anjo Rafael declarou ao velho Tobias a sua
missão de mensageiro do Altíssimo, acrescentou: "Dar esmola vale mais do que acumular tesouros de ouro; porque
a esmola livra da morte (eterna), e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna" (Tob
12, 8-9) . "Aquêle que pratica a misericórdia, torna-se credor de Deus" (Tob 19, 17). Nosso Senhor, no sermão da
Montanha, proclama: "bem-aventurados os misericordiosos,
porque êles alcançarão misericórdia" (Mt 5, 7). A Igreja,
baseada na palavra de Deus, ensina que a esmola obtém
para o pecador a graça. do arrependimento, para o justo
a remissão dos pecados veniais e das penas temporais.
Uma fonte rica de recursos espirituais são as Indulgências.
Assim como o govêrno concede, em certas ocasiões, a anistia, a Igreja também concede a indulgência.
Alguém devia pagar uma pena na prisão, mas ou por
causa do seu bom procedimento ou por motivo de alegria
para tôda a Nação, o govêrno pode perdoar tôda a pena
restante. E' o que se chama conceder a anistia.
A Igreja faz o mesmo. Por justiça, o pecador deveria
pagar tôda a pena. Mas a misericórdia da Igreja é imensa
e concede muitas vêzes indulgência total ou parcial das
penas devidas aos pecados já arrependidos e perdoados.
Aos vivos, bem dispostos, se aplicam imediatamente as
indulgências ganhas por êles, fazendo atos -õu devoções que a
Igreja recomenda, como por exemplo o exercício da Via-Sacra.
Pode-se também ganhar indulgências pelos mortos. Mas
a êles se aplica em forma de sufrágios: a Igreja pede a Deus
que perdoe a pena devida pelas almas do Purgatório. Depende de Deus cancelar ou não, total ou parcialmente, .a pena
das almas do Purgatório. Mas como na indulgência é a Igreja
que pede a Deus, supomos razoàvelmente que Deus há de
atender ao pedido ·da sua Igreja.
A Igreja tem o direito de conceder indulgências. Pois
Ela possui um tesouro inesgotável de méritos acumulados
pelas obras satisfatórias de Cristo e dos Santos e recebeu
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de seu Fundador a autoridade de conceder indulgências pela
remissão dos pecados.
Jesus Cristo satisfez infinitamente mais pelos nossos pecados e castigos do que era necessário.
Maria SSma. suportou tantos sofrimentos, Ela que absolutamente não precisaria prestar satisfação, porque não
cometera a mínima falta. Muitos Santos nunca ofenderam a
Deus gravemente, apesar disso fizeram rigorosa penitência
a vida tôda. Ora, tôdas estas obras satisfatórias foram confiadas à, Igreja, para que Ela as distribuísse àqueles que delas precisassem para a remissão de suas penas. Pelo dogma
da Comunhão dos Santos cremos que todos os filhos da
Igreja: aquêles que já triunfam no céu, aquêles que padecem
no Purgatório e os que vivemos neste mundo, formamos um
todo, uma Igreja, um Corpo, do qual Cristo. é· a Cabeça. Por
isso possuímos bens .comuns e desfrutamos o privilégio de poder participar dêles, quando a nossa vida espiritual precisar.
A Indulgência pode ser plenária. Neste caso perdoa tôda
pena temporal devida a pecados já perdoados. Também pode ser parcial; então perdoa parte determinada da pena temporal. A fórmula de 100 dias, 7 anos, etc., significa que se
perdoa a mesma pena temporal que na primitiva Igreja se
perdoava com 100 dias ou ~m 7 anos de penitência pública.
Vejamos agora as condições para lucrar as indulgências.
Está claro que só pode ganhar as indulgências quem foi
recebido no grêmio da Igreja pelo batismo e vive na graça
santificante.
Além disso é preciso cumprir as condições prescritas
pela autoridade eclesiástica.
Sejamos gratos a Deus que nos abriu os tesouros da sua
misericórdia, para nos facilitar a reparação dos pecados e
assim chegarmos mais depressa ao· céu.
Exemplo: Diversos exemplos bíblicos nos ensinam como
Deus perdoou o pecado, mas não tirou a obrigação de satisfazer.
Adão e Eva foram perdoados, mas expulsos do Paraíso
terrestre; tiveram que ganhar o pão com muito trabalho,
passaram por grandes sofrimentos, levando enfim uma vida
de dura penitência.
O povo de Israel, sempre descontente e teimoso, foi perdoado, mas teve que andar 40 anos pelo deserto até que
o último desta geração tivesse morrido (Nm 14, 20).
17'*
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David, arrependido, recebeu de Deus o perdão do adultério, mas a criança, fruto do Í)ecado, não sobreviveu.
Leitura. - História Sagrada e arrependimento de David.

Heuser -

pp. 90 e 91: Crime

Questi?nário:
1. O que é a Pena Temporal?
R. E' a pena pela qual deve o pecador ainda satisfazer depois
de lhe ser perdoada a culpa.
2. De que maneira podemos satisfazer?
R. Por obras meritórias, pela penitência, pela esmola e pelas
indulgências.
·
3. O que é indulgência?
R. E' o peÍ·dão da pena temporal devida a Deus pelos pecados
já perdoados . quanto à culpa.

Oração. - Quero consagrar-Vos todos os instantes de
minha vida, Senhor. Ofereço-Vos o· meu trabalho, ' os meus
sacrifícios, os meus sofrimentos. Se a dor fôr pesada ; se a
mão e o· braço cansarem, que esta fadiga seja contada como
resgate de minhas faltas, que ela seja para mim penhor de
perdão. Amém.
Façamos agora nossa profissão de fé rezando o "Creio
em Deus Pai . . . "
Resolução : Aceitemos as contrariedades e dificuldades que
surgem em nossa vida com espírito de penitência em .reparação pelos nossos pecados.
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TODOS RESSUSCITAREMOS
58' Leitura

Os animais _todos vivem e morrem. Morrem os animais
que vivem na terra, as avezinhas dos céus, os peixes do mar
e dos rios. O homem também morre.
Morrem os animais e o seu corpo desaparece na terra
para nunca mais viver. Não é isso que acontece propriamente com os homens.
Quando se leva um cadáver para o cemitério, para ser
enterrado, êsse corpo vai também se tornar pó da terra, mas
um dia êle ressuscitará, isto é; voltará a viver juntamente
com sua alma.
A Igreja nos ensina que no fim do mundo os corpos
dos homens voltarão a viver.
E' por isso que a Igreja presta reverência ao cadáver,
benzendo o corpo e condena a prática de queimar os cadáveres, pois isso seria faltar com o respeito para com o corpo
humano e agir contra a natureza que, de si mesma, se incumbe de dissolver o cadáver, tornando-o pó.
Alguém poderia perguntar : Mas se o nosso corpo se
dissolve, se transforma em pó, como será possível, no fim
do mundo, ·reunir novamente tôdas as parcelas que constituíram o meu corpo? Newton, o grande cientista, respondeu, certa ocasião, a esta mesma pergunta da seguinte forma.
Tomou um punhado de limalha de ferro e misturou-a com
areia:. Perguntou, depois, à pessoa que lhe fizera a dificuldade : você pode, agora, separar o ferro desta massa? O outro lhe respondeu que não seria possível conseguir essa separação. Então Newton tomou um ímã e o aproximou da massa e tôdas as partículas de ferro se prenderam a êle. E
Newton disse calmamente: "Quem deu tal fôrça ao ímã, um
pedaço de ferro sem vida, não poderá dar novamente seu
corpo à nossa alma imortal?"
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E o ímpio Voltaire, interrogado por uma mulher a respeito da ressurreição, respondeu: "Minha senhora, a ressurre1çao é a coisa mais simples dêste mundo : não poderá
Aquêle que criou o homem, uma vez, criá-lo também uma
,
segunda ve-z ?"
Ninguém se admire, portanto, que a Igreja ensine a
ressurreição dos corpos no jul:zo final. Naquele dia tremendo todos os que morreram hão de ressuscitar, voltarão a
viver com a sua alma. E' isto que Nosso Senhor ensinou.
:tl':le não ensinou aquilo que os espíritas dizem, isto é,
que quando morre uma pessoa o seu espírito pode vagar
pelos espaços ou então ir encarnar-se novamente em outra
pessoa. Imaginem então o que aconteceria com o espírito
ou a alma que se encarnou várias vêzes digamos em João,
Antônio e Pedro. Qual dêsses três corpos ressuscitaria para
se unir àquela alma?
Não foi isto que Nosso Senhor ensinou.
~le ensinou que o homem, João, por exemplo, tem corpo e alma. Quando João morre, a alma se separa do corpo
e êste torna-se um cadáver. A alma se apresenta a Deus
para ser julgada e o corpo, que foi o companheiro da alma
durante a vida neste mundo, é sepultado. Depois de alguns anos, abrindo aquela sepultura, encontramos pó. O
corpo se decompôs, somente os ossos maiores é que resistem
mais algum tempo.
Quando, porém, chegar o fim do mundo, ao som das
trombetas dos anjos, que obedecem às ordens de Deus, todos os corpos ressuscitarão. Nós também vamos ressuscitar. Haverá, entretanto, uma diferença. Os que morreram
na graça de Deus t erão o seu corpo belo, luminoso, perfeito, mesmo que nesta vida tenham sido deformados, como
um _aleijado, um leproso. Mas os que morreram no pecªdo,
longe da amizade de .Deus, mesmo que tenham sido corpos
belíssimos neste mundo, ressuscitarão horrendos, feios, repugnantes.
_
E' porque o fim do mundo vai ser o fim da mentira,
da injustiça, do engano, da falsidade.
Então nós vamos ver os nossos conhecidos, os nossos
amigos e os nossos inimigos.
Muita gente que zomba daqueles que praticam sua religião, que confessam e comungam, que assistem · à Santa
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Missa do domingo ou fazem o "domingo sem Missa'', muita
gente que só cuida do dinheiro, dos seus prazeres ou apenas da beleza do córpo, irá ressuscitar com um corpo horrível, medonho de feio e há de ficar assim por tôda a
eternidade.
Ao passo que aquêle que cuidar mais de sua alma, - que
sempre se manteve fiel aos ensinamentos de nossa santa religião, êsse ressuscitará . com um corpo maravilhoso· não só
pela sua beleza, como pelas suas qualidades, iguais à do
corpo glorificado de Jesus.
·
Por essas qualidades o corpo glorioso não pode sofrer
mais nenhuma dor, ao contrário, recebe umà grande feliddade, que lhe é comunicada pela sua alma bem-aventuráda,
move-se com facilidade de um lugar para outro e fica sempre sujeito à . alma.
Embora Deus pudesse recompensar um seu servo fiel,
dando-lhe apenas a felicidade da alnia, na s~a infinita vontade, quer o Senhor também que o corpo se associe à f elicidade eterna da alma. E isto é muito conveniente, pelas
seguintes razões :
l 9) O homem faz o bem e o mal com o corpo e com
a alma. Por isso convém que o corpo e a alma tenham o
seu prêmio ou castigo. E' verdade, é a alma que vai dar
conta a Deus pelo que o homem faz: só ela pensa e quer.
Contudo, o corpo é companheiro e instrumento da alma tant_o
no bem como no mal. E', pois, conveniente tenha êle também, na outra vida, o seu prêmio ou castigo que não encontra neste mundo.
29) Além disso, o nosso corpo foi tantas vêzes santificado pelos sacramentos, feito templo do Espírito Santo pelo
batismo, alimentado com o próprio Corpo e Sangue de Deus.
A conveniência pede que não tenha a mesma sorte que os
cadáveres dos animais, mas · que ressuscite imortal e com
grande esplendor: "O que come a minha Càrne e bebe o
meu Sangue tem a vida eterna e Eu o ressuscitarei no último dia", diz· Jesus (Jo 5, 56).
39 ) Se Cristo, o nosso irmão mais velho, se o seu corpo ressuscitou, diz São Paulo, nós que formamos o seu corpo
místico, que somos os membros do seu corpo místico, também ressuscitaremos gloriosos com :Êle.
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4Q) Jesus veio reparar o mal que Adão 11os legou, .e
nos restituir, ou nesta ou na outra vida, os dons que :tle
nos transmitiu em herança: Escreve São Paulo : "Cristo
ressuscitou dentre os mortos, sendo Êle as primícias dos que
dormem, porque assim como a morte veio realmente por
um homem, também por um homem veio a ressurreição dos
mortos. E assim como em Adão morrem todos, assim também todos serão vivificados em Cristo" (1 Cor 15, 20-22).
Estas razões . mostram a conveniência da ressurreição
dos mortos.
Nosso Senhor, depois de descrever a destruição de Jerusalém, acrescenta: "E logo depois da aflição daqueles dias,
escurecer-se-á o sol, e a lua não dará a sua claridade, e as
estrêlas cairão do céu,
as virtudes do céu serão abaladas.
E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E todos
os povos da terra chorarão, e verão o Filho do Homem chegar
sôbre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. E
enviará os seus anjos com trombetas e grande voz para
juntar os seus eleitos dos quatro ventos, dos mais altos dos
céus, até os confins" (Mt 24, 29-31). E São Paulo acrescenta: "Eis que vos revelo um mistério: Todos certamente ressuscitamos. . . Num momento, num abrir e fechar de
olhos, ao som da ·última tuba - porque uma trombeta soará
- e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos mudados. Pois é preciso que êste corpo corruptível se revista
da incorruptibilidade e que êste corpo mortal se revista da
imortalidade" (1 Cor 15, 51-53).
·
Todos ressuscitarão, bons e maus; uns para a vida eterna, outros para o opróbrio, para o inferno. "Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que
- tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida;
mas os que tiverem feito o mal, sairão ressuscitados para
a · condenação", diz Jesus (Jo 5, 28-29). "A vontade daquele que me enviou é que Eu não perca nenhum daqueloo
que Êle me deu, mas que os ressuscite no último dia (Jo 6, 39).
· Os apóstolos também anunciam com insistência a ressurreição dos mortos. "Depois a confiança em Deus, como
êles mesmos também o fazem, que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores" (At 24, 15).
E' São Paulo especialmente quem com mais freqüên-
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eia fala da ressurreição dos mortos. Na sua primeira carta aos Coríntios escreve: "E se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pode dizer algum dentre
vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo
não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e também vã a
nossa fé" (1 Cor 15, 12-15). A ressurreição dos mortos é
uma conseqüência da ressurreição de Cristo.
Tôda a Igreja, desde o comêço, admitiu firmemente esta
verdade revelada e a defendeu contra os ataques dos pagãos e hereges e a definiu como . dogma de fé.
As pinturas, as inscrições nos antigos sepulcros e monumentos são também uma prova da fé da Igreja nesta
verdade.
O cuidado e o respeito que os católicos mostram aos
corpos dos defuntos se apóiam na /fé de que um- dia êsses
corpos hão de ressuscitar gioriosos.
·Tratemos, pois, êste corpo conforme o seu destino glorioso e eterno. Usemo-lo para o bem, e êle ressuscitará
glorioso para a vida eterna, participando da felicidade imensa da alma. Usando-o para o mal, estamos-lhe preparando
um tormento eterno no fogo que não se apaga. "Se tua mão
te escandalizar, te levar ao pecado, di~ Nosso Senhor, corta-a, porque é melhor entrar no céu com uma só mão do
que no inferno com duas. Se teu ôlho te levar ao pecado,
arranca-o, porque é melhor ir ao céu com um só ôlho do
que ao inferno com dois". Esta é uma express?.o que significa: é melhor sofrer alguma privação aqui na terra do
que ficar privado do céu.
Exemplo: Todos os. mártires de nossa Santa Religião,
tanto no comêço do Cristianismo como em nossos dias nos
campos de concentração, vítimas dos comunistas, deram sua
vida, no meio de tormentos, porque tinham a certeza da
vida eterna e da recompensa que teriam, junto de Deus,
no seu corpo e na sua alma.
Leitura. - História Sagrada tírio dos irmãos macabeus".

Heuser -

pp. 139 e 140: "Mar-

Questionário:
1. Que é a ressurreição dos mortos?

R. E' a união do ~mesmo corpo com a mesma alma, fazendo de
novo a mesma , pessoa viva.
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2. O corpo será o mesmo que temos agora?
R. Sim, será o mesmo.
3. Todos ressuscitam?

R. Sim, todos: os maus ressuscitam ·para o inferno; os bons,
para o céu.

Oração. - O' meu Deus, ajudai-me a domar as minhas paixões desordenadas, para que não me levem ao pecado e ao inferno com corpo e alma. Eu vos prometo ·respeitar êste mau corpo que Vós alimentais com vossa Carne
e Sangue e no qual habitais, Trindade Santa, como num
templo e que está destinado a gozar-Vos por tôda a eternidade. Amém.
Pensando em nossa ressurreição futura, rezemos o -"Creio
em Deus Pai ... "
·
Resolução : Cuidemos bastante de nossa alma. E' melhor sofrer um pouco, neste mundo, renunciando ao prazer
pecaminoso, do que sofrer por tôda a eternidade, longe de Deus.
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DOTES DO CORPO GLORIOSO
54' Leitura

"E levantando-se os dois discípulos de Emaús na mesma
hora, voltaram para Jerusalém; e acharam juntos os onze e
os que com Êle estavam. E diziam: .Realmente, o Senhor
ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contaram também o que lhes havia acontecido no caminho, e como conheceram a Jesus ao partir do pão. E estando ainda falando nisto, apareceu Jesus no fueio dêles e lhes disse: A paz
seja convosco; sou Eu, · não temais. Mas êles, perturbados e
tomados de susto, cuidavam que viam algum espírito e · Jesus lhes disse: Por que estais perturbados e que pensamentos são êsses que vos sobem aos corações? Olhai para minhas mãos e pés porque sou Eu mesmo: ap~lpai e vêde:
que um espírito não tem carne nem ossos, como vós vêdes
que eu tenho. E dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés.
Mas não . crendo êles ainda, e estando com admiração transportados de gôzo, disse-lhes : Tendes aqui alguma coisa para
comer? E êles Lhe puseram diante um pedaço de peixe
assado e um favo de mel. E tendo comido Jesus à vista dêles,
tomando os restos lhos deu" (Lc 24, 33-43) ;
Por que é que os apóstolos se assustaram tanto ao ver
Jesus e pensavam ver um espírito? Porque é próprio dos
espíritos, é uma qualidade dos espíritos passar pelas paredes e portas fechadas sem as abrir. ·
Mas esta qualidade não é exclusiva dos espíritos. O corpo ressuscitado também a possui, como vimos em Jesus.
Sai do sepulcro sem abri-lo. Só depois é que um anjo remove a pedra que fecha a entrada. Penetra nas casas através de paredes e portas Jechadas. Os corpos ressuscitados
·são semelhantes aos espíritos, não precisam mais ocupar espaço, lugar. Penetram tudo, invadem tudo. Não precisam
também mais de comida, bebida, sono, descanso. Não · sen-
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tem mais estas necessidades : São completa~ente felizes _
sem elas.
Jesus ressuscitado aparece e desaparece com a rapidez do relâmpago. O corpo ressuscitado não sente mais o
pêso da matéria. E' agilíssimo, tem uma rapidez extraordinária. Num instante atingirá as estrêlas no mais profundo do firmamento. Não precisaremos mais de cavalos, de
autos, de trem, de avião a jato para viajar. Basta um ato
da vontade. O corpo obedece perfeitamente à vontade da
alma. Que belo não será passearmos pelo firmamento que
tanto nos encanta nas noites de céu estrelado. · Que gôzo
explorarmos a lua, o sol, as estrêlas que brilham na imensidão do espaço. Não haverá então mais segredos para nós
neste maravilhoso mundo.
Mais ainda. O nosso corpo será brilhante como o sol.
O esplendor da alma glorificada, a beleza da alma em esta/ do de graça santificante, o fulgor da beleza divina, que a
alma participante da natureza, da vida divina possui, daquela
beleza que forma o encanto infinito do próprio Deus e torna
os anjos e santos do céu imensamente felizes por tôda a
eternidade, êste fulgor penetra o corpo todo, tornando-o resplandecente de glória como a própria alma. Assim como o
fogo comunica o brilho, a sua claridade ao ferro incandescente, assim como uma luz faz resplandecer tôda a lâmpada que a contém, do mesmo modo a alma transmite o seu
resplendor, o seu brilho ao co1·po, que ela vivifica, tornando-o glorioso e belo: "Respland~cerão os justos como o sol no
reino de seu Pai", diz Jesus (Mt 13, 43). E São Paulo
escreve aos Filipenses : "Jesus transformará nosso corpo abatido para o fazer conforme ao seu corpo glorioso segundo·
aquêle poder com que também pode sujeitar tôdas as coisas a Si" (Filip 3, 21). ·
Porém esta glória, esta beleza não será igual em todos.
Cada um será revestido daquele grau de beleza que tiver
a alma conforme os seus méritos. Esta varia de indivíduo
para indivíduo, como é diverso o brilho de uma estrêla para
outra, escreve São Paulo (1 · Cor 15, 41). Quanto mais e
melhor alguém usou seu corpo para o bem, de mais glória
e brilho será revestido. Quanto melhor alguém usou um
membro para o bem, tanto mais gôzo e esplendor terá; como
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também mais castigo terá no inferno, quanto mais foi instrumento para o mal.
Outro dote do corpo glorioso é ser êle impassível. Não
pode mais sofrer moléstia alguma, dor ou incômodo. "E
Deus enxugará tôdas as lágrimas dos seus olhos, escreve São
João no Apocalipse. E não haverá mais morte, nem lágrimas, nem gritos, nem dor" (Apoc 21, 4). E noutro lugar:
"Os eleitos nunca mais terão fome nem sêde, nem cairá
sôbre êles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro, que
está no meio do trono, os guardará e os levará às fontes das
águas da vida. E Deus enxugará tôdas as lágrimas de seus
olhos" (Apoc 7, 16-17).
Que diferença entre os eleitos e os condenados 1 ~stes
também ressuscl.tarão, mas deformados, monstros horríveis,
horrorosos como a sua alma. São trevas espessas e negras,
a mesma' fealdade. São tão tenebrosos como os próprios demônios. E sofrerão tôda sorte de tormentos. O fogo do inferno penetrará alma e corpo cruciando-os por tôda ,a eternidade.
Os corpos dos bons serão resplandecentes de beleza. Desaparecerão todos os defeitos, tôda a fealdade, tôda deformação, como desapareceram do corpo glorioso de Jesus tôdas as chagas e ferimentos e fealdades causados pelos tormentos da sua pàixão e . morte. Só quis ficar com as chagas das mãos, dos pés e do làdo para serem testemunhas
do seu amor. Mas também estas brilham como diamantes
de imenso esplendor.
Como Jesus glorioso não sofreremos mais nem a morte,
nem a tristeza, nem o trabalho, nem incômodos, nem fome;
nem frio, nem dor alguma. O nosso corpo participará do
gôzo, da paz, da alegria, da felicidade imensa, infinita, da
alma que vê a Deus fac9 a face. Sofreram juntos nesta vida,
na outra juntos gozarão por tôda a eternidade. Escreve São
Paulo : "Assim também a ressurreição dos mortos: Semeiase o corpo na corrupção, ressuscitará incorruptívei. Semeiase na vileza, ressuscitará na glória. Semeia-se na fraqueza;
ressuscitará na fôrça. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará
o corpo espiritual" ( 1 Cor 15, 42-44).
Queremos ser belos .e gloriosos? Pratiquemos belas ações
nesta vida. Queremos gozar por -tôda a eternidade com corpo
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e alma? Evitemos os gozos proibidos nesta vida. Aceitemos
as cruzes que Nosso Senhor nos manda.
Exeniplo e Leiturã: "E tomou Jesus consigo a Pedro,
Tiago e João, seu irmão, e os levou à parte, a um alto, e
transfigurou-se diante · dêles. E o seu rosto ficou refulgente
éomo o sol e as suas vestes fizeram-se brancas como a
neve. . . E São PedrÔ, cheio de gôzo diante de tanta beleza, diz a Jesus: "Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres,
façamos três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias (Mt 17, 1-4). Cheio de felicidade queria ficar sempre ali. O esplendor ela divindade de Jesus transformou o seu corpo, tornando-o brilhante como o sol e as
suas vestes brancas como a neve. Os nossos corpos também
serão refulgentes como a nossa alma e os nossos vestidos
brancos como a neve.
Questionário:
1. Como serão os corpos gloriosos?
R. Penetrantes como o espírito. Agilíssimos como o relâmpago. Brilhantes como o sol. Felizes como a alma no céu.
2. E os corpos dos condenados?
R. Negros como a escuridão da noite, feiíssimos, monstruosos como
os demônios e sofrerão os tormentos por tôda a eternidade.

Oração. - Jesus, dai-me a graça de ter um dia o corpo glorioso como Vós, de gozar convosco por tôda a eternidade, com corpo e alma, da felicidade que Vós gozais. Quero receber muitas vêzes o vosso corpo glorioso na sagrada
Comunhão, para que participe da vossa glória. "O que come
a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e
Eu o ressuscitarei no último dia" (Jo 5, 55). Amém.
Com todo o entusiasmo e a alegria de nosso coração
rezemos o "Creio em Deus Pai ... "

R esolução : Não quero e não posso ser egoísta, querer
só para mim a felicidade eterna. Devo trabalhar, rezar, sacrificar-me para que outras pessoas minhas conhecidas se
preocupem realmente com a felicidade eterna.
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Já vimos que a ressurre1çao de Cristo é a garantia de
nossa ressurreição. Êle mesmo o disse: "Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em Mim ainda que morra viverá" (Jo 11, 25)_.
Se nós não ressuscitássemos, seríamos os mais infelizes de todos os homens ! Passaríamos a vida mortificando
os nossos apetites, lutando contra o prazer proibido, trabalhando e lutando pela vida eterna e depois tudo acabaria
em o nada ! Neste caso, deveríamos exclamar com o poeta
pagão Horácio e com São Paulo: "Comamos e bebamos por- que amanhã morrerêmos !"
·
·
Mas nós ressuscitaremos. A morte não é a última palavra; o túmulo não é estação final; a podridão 11ão é a
f?rma definitiva; o túmulo não pode sepultar a vida!
Como é triste a natureza quando cai sôbre ela o frio
inverno. Tudo seca, tudo morre. Mas passam alguns meses
e vem a primavera. A vida salta de todos os recantos, cobrindo os campos de fresca e exuberante verdura, de belíssimas flôres e perfumados frutos. Assim será com os , nossos côrpos. Vem o inverno da morte, mas seguirá também
a primavera da ressurreição. O nosso corpo desce à sepultura, mas para nascer cheio de vigor, de fôrça e de beleza. "Se o grão de trigo, depois de lançado à terra, não
morre, diz Nosso Senhor, fica estéril; mas se morrer, produz muito fruto" (Jo 2, 24-25). E' preciso antes morrer para
nascer para uma nova vida.
Pode-se dizer que a vida neste mundo é uma contínua
luta contra a morte, é um contínuo combate, para prolongar o mais possível esta vida que sabemos terminará breve.
O que não fizeram os homens para achar um remédio que
nos desse a imortalidade !
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Conta-se que um imperador chinês mandou construir
uma tôrre que atingia as nuvens para recolher mais puras,
numa riquíssima taça, as gotas de orvalho e da mansa
chuva. Um pastão de ouro suportava a grande taça, as gotas de orvalho no mais alto da tôrre. Que avidez a do pobre imperador ao beber tôdas as manhãs aquelas . gotas de
orvalho misturadas · ao pó finíssimo de uma pérola preciosa
esmagada para êste fim! Tinham-lhe dito que semelhante
bebida lhe asseguarria a imortalidade.
Que triste não deve ser o fim daquele que não crê na
vida eterna, na ressurreição da carne ! Que tormentos serão
para êles as doenças, os trabalhos, as contrariedades, injustiças, perseguições, a morte! Esta vida para êle é tudo, a
felicidade dês te mundo é para êle a única felicidade. E
ainda esta lhe escapa! Que desespêro para êle no leito da
morte! Com o rostp desfigurado, com os dedos trêmulos,
num gesto desesperado procura segurar a vida que lhe foge.
Mas em vão!
Quão diferente é a atitttde daquele que crê na vida eterna, na ressurreição dos mortos! Êle também sente profundamente os trabalhos, as doenças, as contrariedades, as injustiças, as perseguições, a morte. Mas não se revolta, não
desespera. Sabe que tudo isto é passageiro, sabe que tudo
isto não durará sempre e, mais ainda, sabe que tudo isto vai
se transformar numa felicidade imensa. Êste trabalho e
cansaço mudar-se-á em descanso e gôzo; as injustiças darlhe-ão uma glória eterna, quando, diante de todos os homens, f ôr reconhecida a sua inocência; as doenças e chagas
transformar-se-ão em gôzo sem fim ; o corpo desfigurado será
brilhante de beleza; e a morte será a porta que dará entrada para o descanso e .·felicidade infinita.
Sabe que não morre definitivamente. Pelo contrário, sabe que depois da morte desta vida começará a verdadeira
vida. E' o retôrno ao pai, como disse Nosso Senhor (Jo
14, 28). E; o retôrno à pátria depois de um exílio, destêrro tenebroso, em país inimigo. E' o fim de um trabalho
forçado. E' a coroação de tôdas as nossas mortificações, lutas, renúncias. "Deus enxugará de nossos olhos tôdas as
nossas lágrimas. E não haverá mais morte, nem lágrimas, nem gritos, nem dor", diz São João no seu apocalipse
(Apoc 21, 4).
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E' êste o motivo por que a nossa atitude diante da mórte dos nossos queridos deve ser diferente da dos pagãos e
incrédulos : "Não queremos, irmãos,. estejais · na ignorância
acêrca dos que morreram para que não vos entristeçais como
os outros que não têm esperança, ensina São Paulo. Porque,
se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também
que Deus ressuscitará e levará com Jesus à glória os que
morreram na fé e no amor de Jesus" (1 -Tess 4, 12-13).
Esta fé faz ressoar continuamente sôbre a tumba dos
nossos falecidos as palavras alentadoras de Cristo: "Eu sou
a ressurreição e a vida; aquêle que crê em Mim, ainda que
esteja morto, viverá. E todo aquêle que vive e crê em Mim
não morrerá eternamente" (Jo 11, 25-26).
A palavra cemitério vem da língua grega e significa
dormitório, lugar onde se dorme. Sim, é um lugar onde os
nossos corpos dormirão, descansarão, mas só durante a noite dêste mundo. Ao clarear o dia do juízo final, acordarão
gloriosos para a vida eterna. Dormiu no Senhor, diz a Igreja, ao anunciar a morte de alguém. Descansa em paz, escreve sôbre a cruz dos sepulcros.
Sim, a ressurreição é para nós um mistério de esperança. E' nossa esperança nas dores, nas injustiças, nas doenças, e, sobretudo, na morte. São Paulo exclama ·triunfante: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som
da última tuba - porque uma trombeta soará e os
mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos mudados. Pois
é preciso que êste corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que êste corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando êste corpo de morte se revestir da imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita : A morte
foi absorvida pela vitória. Onde está, ó morte, 'a tua vitória?
onde está, ó morte, o teu aguilhão?" (1 Cor 15, 52-54).
Exemplo: "Na entrada do cemitério de Pisa, na Itália,
há um quadro de fama mundial: "O triunfo da morte". Representa a terrível peste do ano de 1348. A 'vida é apresentada por um parque ameno, cheio de frescor; os homens
passam a vida entre música, jogos e prazeres. Mas um pouco além, se aproxima uma fúria com asas infernais: é a
morte. Sua branca e ondulosa cabeleira, vai flutuando de
uma maneira que mete mêdo. . . Os homens nem sequer a
Leituras -
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notam. De repende, porém, passa sua gadanha no meio dêles e corta muitas vidas. E' o triunfo da morte.
Noutro canto da parede, vê-se outro quadro, consolador,
cheio de paz. Já não é a morte triunfadora, mas a piorte
vencida. Aqui o que simboliza a vida terrena não é um campo ameno, mas um vale rodeado de sombrias rochas, "o vale
de lágrimas". Também está cheio de homens e também êstes morrem, mas não com o rosto de espanto e desfigurado.
Em todos os seus rostos se nota um anelo santo, uma doce
tranqüilidade. Todos estendem os braços para a morte. Aqui
não é a morte que triunfa, aqui a morte é vencida". E'
vencida porque crêem na ressurreição da carne e aceitam
a morte não com desespêro, como inimiga, mas como amiga
que lhes abre as portas da pátria verdadeira, da casa paterna, da eterna felicidade.
Leitura. vem de Naim.

História Sagrada

Heuser -

pp. 186 e 187: O jo-

Questionário:
1. Por que a ressurreiçao da carne é mistério de esperança?
R. Porque nos ·diz que a morte não é o fim de tudo. Porque
nos mostra o prêmio das nossas lutas, dores, tentações e sofrimentos.

Oração. - Jesus, fazei que nas lutas, dores, doenças,
trabalhos e morte eu me lembre da minha futura ressurreição e também me lembre que, como Vós, tenho antes de
passar pela paixão e morte, pela Sexta-feira Santa, para
chegar ao domingo da ressurreição gloriosa, onde "não haverá mais morte, nem lágrimas, nem gritos, nem dor" (Apoc
21, 4), mas gôzo eterno imenso, sem fim. Amém. ·
Agora unidos aos cristãos do mundo inteiro rezemos o
"Creio em Deus Pai ... "
Resolucão. - Não nos queixemos, não desesperemos quando a dor, ~ trabalho, as doenças, as injustiças nos oprimirem. Não façamos como aquêles que não têm esperança, diz
São Paulo. Lembremo-nos que esta vida não é definitiva,
mas que a nossa pátria é o céu onde todos os nossos trabalhos, dores e sofrimentos serão mudados em descanso,
gôzo, alegria e felicidade.
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"Havia 11m homem rico que se vestia de púrpura e de
linho e que todos os dias se banqueteava esplêndidamente.
Havia também um pobre _mendigo, por nome Lázaro, · todo
coberto de chagas, deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das· migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém
lhas dava. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora,
sucedeu morrer êste mendigo, e foi levado pelos anjos ao
seio de Abraão, ao Céu. Morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levantando os seus olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu
seio. E gritando, disse: Pai Abraão, compadece-te de mim,
e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo,
a fim de me refrescar a língua, pois sou a,tormentado nesta
chama. E Abraão lhe respondeu : Filho, lembra-te de que recebeste benefícios em tua vida, e que Lázaro não teve senão
maies; por isso êle está agora consolado e tu em tormentos.
E lembra-te, outrossim, de que entre nós e vós está firmado
um grande abismo; de modo que os que pretendem passar
daqui para ali não o podem; nem os de lá passar para cá.
E disse o rico : Rogo-te então que o mai1des à casa de meu
pai, porque tenho cinco irmãos, a fim de que os avises, e
não suceda venham também êles parar . neste lugar de tormentos. E Abraão lhe disse : Lá têm êles a Moisés e os pro-.
fetas, ouçam-nos. Disse pois o rico : Não, pai Abraão, mas se
f ôr a êles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Porém Abraão lhe respondeu : Se êles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir ainda
quando haja de ressuscitar algum dos mortos" (Lc rn, 19-31).
Nosso Senhor com esta parábola condena a reencarnação.
Os espíritas dizem que a vida que estamos vivendo nesta
terra não é a primeira, nem a última. Dizem êles que nós
já vivemos em pedras, plantas, e animais e que depois desta
1s•
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vida teremos de viver ainda em -muitas outras estrêlas, tomando sempre outro corpo, purificando-nos sempre até alcançarmos a perfeição final, igual para todos. Dizem êles que
o nosso corpo não será êste que temos agora, mas sempre
será outro. E um dia afinal havemos de viver sem corpo,
negando assim a ressurreição dos mortos. Negam o inferno
eterno porque dizem que a alma se ·reencarna de novo, purificando-se até alcançar a felicidade.
Mas Nosso Senhor ensina o contrário. Não ensina que
•
Lázaro e o rico gozador andaram, depois de sua morte, por
êste mundo, reencarnando-se novamente, mas diz que Lázaro foi logo ao céu eterno e o rico gozador, ao inferno eterno.
Ensina que não temos outras vidas para decidir a nossa sorte, mas só esta. As obras desta vida é que decidem.
E Abra_ão respondeu ao rico que pedia alívio: "Lembra-te
de que recebeste benefícios em tua vida e que Lázaro não
teve senão males, por isto está êle consolado e tu em tormentos". E Nosso Senhor dirá no dia do juízo final: "Apartai-vos de mim, malditos: para o fogo eterno, porque eu estava com fome, estava com frio e não me vestistes" ... E
dirá aos bons: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino
que vos está preparado desde tôda a eternidade, porque eu
estava com fome e vós me destes de comer, estava nu e vós
me vestistes ... " (Mt 25, 31 ss.).
Se tivéssemos outras vidas onde pudéssemos merecer e
purificar-nos, por que então Nosso Senhor a cada passo na
Bíblia insiste no valor decisivo desta vida e principalmente
da hora da morte, onde se decide a nossa sorte eterna, e
avisando-nos de que estejamos preparados?
"Está decretado que o homem morra uma só vez, e depois disto é o julgamento", ensina São Paulo. (Heb 9, 27).
Portanto há uma so morte, portanto não há reencarnação.
Há u~a só vida : esta; uma só morte, no fim desta vida;
uma só sentença, só uma sorte eterna.
"Hoje mesmo estarás comigo no paraíso", promete Nosso
Senhor ao ladrão arrependido no Calvário. Hoje, logo · depois
da morte, e não depois de várias purificações por meio de
reencarnações.
Depois da morte não pode mais mudar nada : há separação. completa entre os condenados e os bons : "Entre nós
e vós há um grande . abismo, diz Abraão ao rico, de modo
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que os de lá não podem passar para cá e os de cá para lá".
Por isso o rico não pede para si, pois para êle não há mais
remédio; mas pede para os seus irmãos ainda vivos.
"Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e para os seus anjos. . . E irão
êstes (maus) para o suplício eterno, e os justos para a
vida eterna" (Mt 25, 41-46). Suplício eterno, vida eterna:
são estados definitivos que duram sempre, que não mudam
com outras vidas.
A Igreja definiu e sempre defendeu contra a reencarnação estas verdades : Com a morte termina esta vida. A alma,
no mesmo instante em que morre, é julgada pelas suas ações
e a sua sorte imutàvelmente determinada. Esta sentença é
logo executada e a alma entra numa vida que dura eternamente.
E' por isso que a Igreja reza pelos bons para que perseverem no bem e cresçam em virtude e para os maus, para
que se convertam. Cuida de um modo especial dos moribundos porque sabe que a morte é o instante supremo onde se
decide a sorte eterna da alma. Sabe que depois desta vida
não há outras onde possamos decidir a nossa sorte, não haverá reencarnações. E' por isto que nunca reza pelos mortos para que se salvem: êstes estão condenados ou salvos.
Reza pelas almas do purgatório para serem libertadas quanto
antes do fogo do purgatório, mas sabe que elas não podem
mais merecer nem se perder. A sua sorte, desde o instante
em que morreram, está fixada eternamente : estão salvas.
A reencarnação é uma verdadeira manha do demônio :
êle quer enganar o homem, deixá-lo tranqüilo a respeito do
inferno para poder, depois, precipitá-lo no inferno.
Nós devemos ouvir a doutrina de Nosso Senhor e da sua
Igreja e rejeitar a tentação do demônio e do espiritismo.
Exemplo: "A mão do Senhor veio sôbre mim, conta o
profeta Ezequiel, e me tirou para· fora em espírito do Senhor, e deixou-me no meio dum campo que estava cheio
de ossos, e f êz-me dar uma volta em roda dêles; eram muito numerosos, estendidos sôbre a superfície do campo, e todos extremamente secos. Então disse-lhe o Senhor: Filho do
homem, porventura julgas que êstes ossos possam reviver? E
eu respondi-lhe: Senhor Deus, tu o sabes. E êle me disse :
Profetiza acêrca dêstes ossos e dir-lhes-ás : .OssoS' secos, ouvi

/
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a palavra do Senhor. Isto diz o 1Senhor Deus a êstes ossos:
Eis que vou infundir em vós o espírito, e vós vivereis. Porei
sôbre vós nervos, e farei crescer carnes sôbre vós, e sôbre
_vós estenderei pele, e dar-vos-ei espírito, e vós vivereis, e
sabereis que eu_ sou o Senhor.
Eu, pois, profetizei como o Senhor me tinha mandado,
e, enquanto eu profetizava, ouviu-se um ruído, e depois fêzse um reboliço; e os ossos aproximaram-se uns dos outros,
pondo-se cada um na sua juntura. E olhei, e eis que se formaram sôbre êles nervos e carnes para os revestir, e a pele
se estendeu por cima, mas êles não tinham vida. Então
disse-me o Senhor : profetiza ao espírito; profetiza, filho do
homem, e dize ao espírito : Isto diz o Senhor Deus : Espírito,
vem dos quatro ventos, e sopra sôbre êstes mortos, e revivam. Profetizei, pois, como o Senhor me tinha ordenado, e
o espírito entrou nêles e viveram; e levantaram-se _sôbre os
seus pés; eram um exército numeroso em extremo. E disseme o Senhor: Filho do homem, todos êstes ossos são a casa
de Israel" (Ez 37,- -J:lO).
Com esta visão do profeta Ezequiel Nosso Senhor queria dizer que haveria de reunir novamente os judeus dispersos entre os gentios, como. explica logo em seguida. Mas
pinta bem o que acontecerá com os nossos corpos no dia
do juízo final. Os nossos corpos serão ossos secos. As nossas
almas estarão ou no inferno ou no céu, esperando êste dia
para se reunir novamente ao seu companheiro de vida dêste
mundo. "Filho do homem, porventura julgas que êste pó, que
êstes ossos possam reviver? Senhor Deus, tu o sabes", disse o profeta Ezequiel. Nós o S!ibemos que assim há de ser,
porque o próprio Deus já no-lo revelou. Quando soarem as
trombetas dos anjos, os ossos aproximar-se-ão, uns dos outros,
pondo-se cada um na su;t juntura. E sôbre êles formar-se-ão
os mesmos nervos e as mesmas carnes que temos agora e
por cima estender-se-á esta mesma pele que nos veste agora.
E Nosso Senhor ordenará e a nossa alma entrará novamente
e vivificará o corpo que ela _vivifica agora. E voltará com
êle ou para o inferno eterno ou para o céu eterno.
Isto é o que Nosso Senhor nos ensinou! Havemos de
ressuscitar com êste mesmo corpo. Como é que os espíritas
dizem que não há ressurreição da carne, mas que a alma
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viverá sozinha? Quem lho ensinou? Será que sabem _mais que
o próprio Deus?
Nosso Senhor· nos ensinou claramente que há um inferno eterno. Como podem negar os espíritas? Será que sabem mais do que o próprio Deus? Eis a estúpida e blasfema
lógica de um espírita que escreveu: "Se provarem que a
Bíblia ensina o inferno, renego a Bíblia; e se provarem que
a Bíblia vem de Deus, renego a Deus !"
Leitura. - História Sagrada mete o paraíso ao ladrão contrito.

Heuser -

p. 253: Jesus pro-

Questionário :
1. Existe a reencarnação?
R. Não!
2. Por que não·?
R. Porque ex!_ste uma só vida neste mundo. Porque só nesta
vida podemos fazer o bem ou o mal. Porque no instante da morte
seremos logo julgados, e iremos .P ara o céu ou para o inferno. Porque ressuscitaremos com o mesmo corpo que temos agora: Porque
a Igreja ·a condenou.

Oração. - Meu Deus, prometo-vos detestar o espiritismo, porque nega as verdades que vós nos ensinastes, porque
nos afasta da vida eterna, da felicidade infinita. Porque não
posso ser católico e ao mesmo tempo .espírita. Porque só a
vossa Igreja tem a verdade, e os espíritas negam quase tôdas
as verdades que vós r_evelastes. Mesmó que um anjo, como
diz São Paulo, me viesse dizer outra coisa, eu não acreditaria, porque Vós sois Deus e tendes palavras de vida eterna. Amém.
Vamos todos juntos fazer a nossa profissão de fé rezando o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Rezar sempre para que Deus ilumine os

píritas.
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As vêzes os homens dizem quando estão com raiva: inferno é aqui mesmo. Esta vida é um inferno !
E todo o mundo gostaria- de viver numa perfeita f elicidade, numa paz muito grande. Queria ter o céu nesta vida.
Sempre imaginam um lugar de uma felicidade sem penas.
Ou então pensam em inventar remédios que façam a gente
viver sempre e livre de tôdas as doenças e sofrimentos.
Mas tudo isto é impossível. ~ste mundo, por pior que seja,
não é o inferno. O coração do homem por mais perverso
que seja não é ainda um coração de condenado, tem alguma bondade oculta, e com ela a esperança de perdão. Felicidade completa neste mundo ninguém consegue. Ainda que
houvesse no mundo um lugar maravilhoso, o homem levaria
para lá as angústias e as maldades de seu coração.
Cremos na vida eterna. Nossa fé na palavra divina nos
dá a segurança que êste mundo passa, mas que nossa vida
não termina com a morte: continuam nossas almas a viver
e viverão eternamente. O próprio Deus, que pode tudo, não
vai destruir nossa alma, nem mesmo para castigá-la. Porque
não ia criá-la assim com uma vida imortal para depois acabar com ela. Deus não se arrepende do que faz. Por isso
Deus não pode destruir nossa alma, porque a f êz para ser
eterna.
A eternidade dura sempre, e esta vida em comparação
não dura quase nada. Assim a parte mais importante de
- nossa vida é a eternidade.
Porém a vida na terra tem muita importância, porque
nela é que se decide a eternidade.
Nós estamos em caminho. Esta vida é uma viagem.
Não temos aqui uma morada permanente, estamos indo para
a casa onde vamos ficar sempre. Porém. qual será nossa
morada na outra vida? Porque a vida eterna pode ser boa,

/
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ou ser má, pode ser a recompensa ou o castigo, o céu ou
o inferno.
Como há dois lugares para onde se pode ir, também
há dois caminhos por onde seguir. Neste mundo podemos
tomar o caminho do céu ou o caminho do inferno.
O caminho do céu é fazer o bem, cumprir o dever; o
caminho do inferno é fazer o mal, viver no pecado.
Vái para o céu quem morre no bem. e tem boa morte
quem tem boa vida. Quem viver na graça de Deus tem o
céu na sua alma : porque mora nêle a Santíssima Trindade.
A vida de amizade com Deus, que começa neste mundo, já
é a vida eterna que no outro mundo vai ser mais completa. O caminho do céu são os mandamentos da lei de Deus.
Os 10' mandamentos não foram dados para nos fazer a vida
triste, difícil, mas sim para marcar na nossa vida o caminho que leva até Deus. Quem cumpre a lei de Deus tem o
céu na sua alma : tem a paz no coração, a alegria da boa
consciência. Jsto dá uma felicidade que contenta muito mais
a alma que os prazeres todos do mundo. Uma pessoa que
sofre muito, mas tem na alma a certeza de estar na graça
de Deus, de cumprir seus deveres, é como uma casa tôda
iluminada numa noite escura e de tempestade. Tudo em redor está triste, mas dentro há luz, calor, alegria. Mas quem
procura a felicidade no peéado vive cheio de angústia de
consciência e maldade no coração, parece mais com uma casa
tôd~ podre, caindo ~os pedaços, cheia de urtigas e imundfcies, numa manhã muito linda de primavera. Que adiantam a luz, o canto dos pássaros, as flôres em redor, se por
dentro da casa está aquela sujeira e tristeza?
O inferno tem seu caminho neste mundo e êste caminho se chama __;; Pecado. Qua.nta gente anda por êle. E' um
caminho largo, mas que conduz à perdição, disse Nosso Senhor. Fazer todos os caprichos, seguir os maus instintos,
procurar em tudo _o seu prazer, ser imoral, orgulhoso, vingativo. ~ste caminho atrai os homens porque promete felicidade neste mundo. Ainda que desse felicidade neste mundo, não valia a pena pelo fato de conduzir para a desgraça
eterna. Que me adianta andar num automóvel muito cômodo, ouvindo músicas muito bonitas, com todos os prazeres
que imaginasse, se êste· autómóvel numa curva do caminho
ia rolar no abismo com tôda a certeza?
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Assim fazem os que procuram neste mundo a felicidade
no pecado.
Mas na verdade o caminho do infe,rno não dá f elicidade nem mesmo neste mundo. Não vive feliz com Deus, porque Deus não protege nem abençoa o mau caminho.
Não tem felicidade com os outros, pois quem não cumpre seu dever, quem só procurar satisfazer seus desejos sem
ligar aos outros, não pode ser estimado como as pessoas de
bem, não vive· contente consigo mesmo, porque o remorso
não deixa sua consciência em paz. Quem toma o caminho do
inferno tem, desde esta vida, no coração, qualquer coisa de
que êle vai sofrer no inferno.
E' coisa muito importante, portanto, viver no caminho
certo que leva ao céu.
Não é isto que entende a Legião da Boa Vontade. Para ela qualquer caminho serve, é bom, tanto o caminho qirn
Jesus Cristo nos ensinou como os caminhos inventados pelos
homens e pelo próprio Satanás, embora sejam contrários ao
caminho de Cristo.
E' verdadeira loucura abandonar a estrada que Cristo
nos indicou para seguir aquela outra que o fundador _da
Legião da Boa Vontade nos quer impingir.
Assim como ninguém quer tomar uma estrada errada
para uma cidade, da mesma forma ninguém, de bom juízo,
deve abandonar a estrada certa da 'eternidade, que nos foi
ensinada por Jesus Cristo.
O pensamento da vida eterna deve dar-nos desprêzo
das vaidades do mundo. Tudo passa como sonho, em comparação da vida eterna, os prazeres dos sentidos são ilusões. Ê'.:ste pensamento deve dar-nos o temor de Deus. A
vida termina quando menos se espera, e a vida eterna será
o inferno se nos alcança em p'écado.
Finalmente, êste pensamento gera a esperança no céu :
Deus nos criou para a vida eterna feliz. A graça de Deus
em que vivemos nos dá o comêço da felicidade eterna na
glória de Deus.
Exemplo: São Francisco Xavier quando estudante vivia
cheio de ambições mundanas. Santo Inácio o converteu repetindo-lhe a frase do evangelho : De que vale ao homem
ganhar o mundo inteiro se vem a perder a própria alma?
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São Francisco Xavier ficou tão impressionado com o
pensamento da vida eterna que se tornou um dos maiores
missionários da Igreja.
Leitura. - História Sagrada deiros tesouros.

Heuser -

p. 183: Os verda-

Questionário :
1. Que quer dizer : creio na vida eterna?
R.. Acreditamos que nossa alma é imortal..
2. Como será a vida eterna?
R. Boa ou má, céu ou inferno, para sempre.
3. Qual é o caminho do céu?

R. Viver na graça de Deus, cumprindo os mandamentos.
4. Qual é o caminho do inferno?
R. O pecado.
5. O céu e o inferno começam nesta vida?
R. De certo modo sim. Porque a graça de Deus e a paz da
alma são a aurora do céu. O pecado é separação de Deus, ·e o
remorso seu castigo que vão continuar no inferno.

Oração. - Cremos, Senhor, que esta vida passa. Dai ao
nosso coração a fôrça de não se prender aos bens que pas- ·
sam, firmai-nos nos bens eternos. Fazei-nos escolher o caminho do bem e da verdade, viver em vossa graça para
um dia viver na vossa glória. Livrai-nos de tôdas as sedu=ções do mal, do caminho largo dos prazeres e do pecado.
Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Mais livrai-nos
do mal. Amém.
Vamos rezar agora o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução: Não basta querer o céu, é preciso ir pelo
caminho que .leva ao céu, que é a prática dos ·mandamentos.

http://www.obrascatolicas.com/

O INFERNO
58• Leitura

Em um · grandioso quadro Jesus descreve a seus apóstolos os últimos acontecimentos do mundo que terminarão
com a vinda do Filho de Deus sôbre as nuvens do céu, com
grande poder e majestade. O juiz divino enviará seus anjos
com trombetas e grandes vozes para separarem os bons dos
maus; e todos comparecerão diante de sua face, para ouvirem a sua sentença. Então dirá o juiz aos de sua esquerda: "Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno"
(Mt 25, 41).
Estas palavras de Cristo mostram, claramente, que existe o inferno, o fogo eterno. Em suas pregações, fala ao
menos vinte e cinco vêzes do inferno, ora em uma forma,
ora em outra. Na parábola do banquete nupcial, põe nos
lábios do rei a palavra de ordem: "Atai-o de mãos e pés
e lançai-o nas trevas exteriores" (Mt 22, 13). Depois de ter
feito entrever o céu nos seus discípulos, no dia de sua transfiguração, Cristo os anima a sacrificarem tudo, o que lhes
é mais caro e necessário, como as mãos, os olhos, os pés,
antes do que perdê-lo. "Se tua mão te escandalizar. . . corta-a, porque é melhor entrares na vida eterna aleijado, -ao que, tendo duas mãos, ires para a geena, ·para_ o fogo inextinguível, onde o verme não , morre e o fogo não se apaga"
(Me 9, 42-43). E em outra ocasião os encoraja a suportarem as perseguições, os sofrimentos, o martírio, por mais
cruéis que sejam, dizendo-lhes : Não temais aos que matam
o corpo, temei aquêle que, depois de morto o vosso corpo,
pode sepultar a vossa alma no inferno". E como remate de
suas pregações, adverte a humanidade que aceite a sua
doutrina, sob pena de ouvir um dia aquela sentença terrível,
lançada contra os condenados: "Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno".
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A existência do inferno não consta só das palavras. de
Cristo, o que, aliás, devia bastar para admiti-la, pois, sendo Cristo Deus, sua palavra é absolutamente verdadeira e
infalível; consta também do testemunho da razão humana
que a exige como necessária e a aceita como manifestação
imperiosa da justiça divina. O homem que vê neste mundo
tantas injustiças e iniqüidades, tantos inocentes e tantos culpados que escapam à punição, deve admitir um castigo, na
outra vida, pois Deus é infinitamente justo e se não castiga neste mundo, castigará necessàriamente !1º outro.
Até os povos pagãos admitiram a existência de tormentos eternos. Isto mostra que a consciência humana exige o
inferno com seus tormentos. Tormentos de um fogo misterioso, criado por Deus, para castigo do pecado, por isso abrasa e não consome, fogo que mata para o prazer e vivifica
para a dor, cega para o agradável e faz ver as visões mais
espantosas, ensurdece para o harmonioso e deleitável e afina o ouvido para o triste e desarmonioso, fogo que é instrumento da ira de Deus, inventado para os que zombaram
e não acataram a Sua vontade soberana. Fogo tenebroso
que faz chorar e ranger os dentes, como disse o mesmo
Cristo : ". . . irão às trevas exteriores, onde ·há chôro e
ranger de dentes" (Mt 22, 13). Os condenados choram de
terror, como crianças desesperadas que se perderam em lugar desconhecido. Choram de dor, pois sofrem sem encontrar compreensão. Choram de raiva e ódio contra Deus e
contra os que os rodeiam. Choram de desespêro. "Não há
remédio, vós· que aqui entrais, lançai de vós tôda esperança", escreveu o grande poeta Dante sôbre as portas do inferno. O remorso · é outro terrível tormento do inferno. Remorso de ter desprezado a graça divina, os meios de santificação, os esforços de Cristo para salvar as almas. Os condenados sabem que se perderam por culpa própria, .por um
prazer momentâneo, por um gôzo, quando teria sido tão fácil salvar-se, se tivessem observado os mandamentos ...
Os companheiros de suplício serão uma verdadeira tortura para êles. Poderia alguém gracejar: "Não estarei só!"
Perfeitamente, não estarás só! Mas em que companhia! O
pior da humanidade está no inferno, ali não há palavra
de amigo, palavra de consolação; há maldições, ódios e ran-

http://www.obrascatolicas.com/

~86

Leituras de Doutrina Cristã

cor. Os demônios constantemente zombarão de suas vítimas
com um cinismo revoltante.
O pior de tudo, porém, é que a alma condenada perdeu a seu Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo
eterno, é a primeira parte da sentença final. Ao abandonar a Deus, o condenado renunciou a seu fim último e à
sua suprema felicidade. E ao consumar-se sua obra de livre .
condenação, perseverando no desprêzo e na rebelião, até à
morte, a maldição de Deus veio sôbre êle grande, porque é
justiça de Deus. Que privilégio terrível tem o homem de
poder obrigar Jesus Cristo a condená-lo! Odiou a Deus na
vida e continuou odiando-O por tôda a eternidade. Por isso
Deus não ·o pode amar e é obrigado a excluí-lo de sua companhia, da família divina e para sempre.
Um elemento que torna terrível o sofrimento do inferno é a eternidade. Se ao menos houvesse esperança de que
um dia êste sofrimento acabasse!. . . Mas não! A cada instante o condenado olha para o futuro e desespera, amargurado, ao ver que não tem fim o seu tormento. Tirai, de
ano em ano, um grão da praia; e quando tiverdes transportado todos os grãos de areia, está ainda em seu comêço
o sofrimento do condenado.
O pensamento da eternidade influiu poderosamente na
vida dos santos. David dizia: "Não afastarei minha consideração dos anos · da eternidade". E São Luís Gonzaga
repetia freqüentemente: "Que é tudo isto em comparação
da eternidade?"
E por ser tão espantosa a vida em uma eternidade de
suplícios é que Cristo, muitas vêzes, falou da eternidade do
inferno, para que não tenham · a infelicidade de cair nêle.
No1 evangelho de São Mateus diz Nosso Senhor: "Afastaivos para o_ fogo eterno" e no de São Marcos : "A geena é
um fogo inextinguível" e no livro do Apocalipse lemos: "A
fumaça de seus tormentos se levantará pelos séculos dos
séculos".
O mais incompreensível é que apesar destas palavras
tão claras de Nosso Senhor ainda hoje há muita gente que
.nega, ou ao menos duvide da existência do inferno ou de
sua eternidade. Pensam alguns que Deus por ser um pai
bondoso não condenará a ninguém a êstes suplícios.
·
Sim, Deus é um pai bondoso, mas também é justo e
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não pode deixar de condenar aqueles que livremente se revoltaram e desprezaram a própria bondade divina. Não esqueçamos que o que nos faz Filhos de Deus é a graça santificante e que o homem, quando peca, perde esta graça, renuncia à filiação divina e portanto Deus quando castiga
ai"e não mais como Pai, mas como juiz supremo.
Se aparecesse, agora, diante dos nossos olhos um condenado ao inferno, e se mostrasse como êle realmente é e
nos falasse dos seus sofrimentos, nossà vida mudaria completamente. Nunca mais se apagaria de nossa memória essa lembrança impressionante.
Porque Deus, então, não permite uma aparição dum
condenado do inferno?
Porque Êle quer que acreditemos nas suas palavras e
nas suas afirmações de que existe o inferno e de que o
inferno é eterno.
Mas o demônio é que quer desviar nossa atenção do
inferno e nos vem dizer, pelo espiritismo, que não existe
o inferno eterno e que o inferno é · neste muJ!do.
Nosso Senhor já nos avisou que o demônio é mentiroso.
Seria loucura duvidar da palavra de Cristo, para ouvir
o demônio mentiroso e sua obra, o espiritismo.
Façamos, portanto, nosso ato de fé, humild€ e sincero,
de que o inferno é um mistério da justiça divina, que não
pode toleI'ar que o pecado fique sem castigo.
Mas é ao mesmo tempo um mistério da misericórdia
divina que nos impele à prática das boas obras e à observância dos seus mandamentos. E' ao mesmo tempo poderoso freio para ~nos preservar da queda desastrosa no pecado
mortal. Pensemos bem nisto!
Exemplo: Quando São Policarpo foi prêso pelos soldados romanos porque acreditava em Cristo e pregava sua
doutrina, o juiz ordenou que êle blasfemasse cont'ra Cristo ~
Policarpo, encarando destemidamente o juiz e seus acusadores, respondeu : Faz oitenta e seis anos que sirvo a Cristo
e até agora dêle só tenho recebido benefícios. Como pocl ~ 
rei blasfemar contra meu Rei que deu a viela para me
salvar? O juiz indignado aponta:lhe a fogueira preparada
para o suplício, dizendo : Não poderás resistir ao fogo. Policarpo não se impressionou e tranqüilamente respondeu :
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!:ste fogo não dura muito, uma ou duas horas depois seu
ardor se extinguirá. Há porém um fogo que jamais se apagará, fogo aceso pelo Soberano Senhor para castigo dos ímpios, e que vós não conheceis. E com êste pensamento su-.
biu valorosamente à fogueira e pouco depois voou para o céµ.
Leitura. - História Sagrada do joio entre o trigo.

Heuser -

p. 190: A parábola

Questionário:
1. Existe o inferna?
R. Sim, Cristo o afirmou muitas vêzes, a sã razão e a crença
dos povos o confirmam.
,1
2. Que é o inferno?
R. E' um lugar de tormentos eternos.
3. Quaci,ç são os sofrimentos dos condenados?
R. Os condenados sofrem a ação do fogo misterioso e terrível; a
companhia dos condenados; os remorsos da consciência e a mais
terrível das penas, a perda de Deus.
4. Quem é condenado às penas do inferno?
R. Todos os que morrem em estado de pecado mortal.

Oração. - Senhor, vós que sois bom e clemente, não
permitais que me condene, eternamente, ao fogo do inferno, mas concedei-nos a graça de resistir a tôdas as tentações a fim de que um dia sejamos contados entre os vossos escolhidos, merecendo ouvir dos Vossos lábios o convíte de salvação: "Vinde, benditos de meu Pai, para o reino
que vos preparei desde tôda a eternidade". Amém.
Façamos agora a nossa profissão de fé rezando o "Creio
em Deus Pai ... "
Resolução: Pensar no inferno muitas vêzes
para não cair nêle depois da morte.
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Uin cristal coberto de barro não pode receber os raios
do sol, pois a luz do sol fica impedida de penetrar o cristal. Mas se removermos o lôdo, aquêle cristal começa a
tomar várias côres à medida que o sol consegue penetrá-lo.
Uma alma que morreu ou com pecado venial ou então
sem descontar tôda . a pena devida aos seus pecados é como
aquêle cristal coberto de lôdo. E' preciso primeiro remover
o lôdo, para que o cristal possa brilhar.
E' esta a função do Purgatório : purificar as almas dos
amigos de Deus, mas que ainda não estão prontos para brilhar na eternidade feliz do céu.
Se nós fôssemos a uma festa muito bonita onde tôdas
as pessoas se apresentam com roupas bem limpas e nós aparecêssemos com vestes sujas ou manchadas, é claro que nós
ficaríamos sem jeito e com vontade de desaparecer para ir
limpar a nossa roupa.
Assim também acontece com as almas que morreram
antes de se purificar inteiramente diante de Deus.
Como elas poderiam aparecer assim manchadas aos olhos
dos santos e dos anjos e principalmente aos olhos de Deus.
Aquelas manchas estragariam sua felicidade e o céu não seria para elas mais o céu. Ora isto é impossível.
Por isso, Deus na sua bondade infinita destina essas
almas para um lugar onde possam se purificar totalmente e
êsse lugar se chama Purgatório.
Terminada a purificação do Purgatório, essas almas se
apresentam belas, limpas como um cristal, diante de Deus e
assim, eternamente, podem participar do festim do Paraíso.
As almas que morreram sem a graça de Deus não têm
mais salvação, seu destino eterno é o inferno.
As almas santas que pagaram na terra, pela sua vida,
de piedade, de apostolado, de amor a Deus. ou então lucraLeituras -

19
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ram uma indulgência plenária na hora da morte, essas almas santas, inteiramente purificadas de qualquer mancha do
pecado, irão diretamente para os céus.
· E para o Purgatório irão aquelas, que morreram na
graça de Deus, mas precisam ainda pagar alguma dívida ao
Senhor ou então purificar suas manchas com o fogo purificador do Purgatório.
Os protestantes rejeitam o Purgatório, não querem admiti-lo, mas isto não é razoável como acabamos de ver. O
Purgatório, um lugar de purificação, é uma prova do amor
e da santidade de Deus.
•
Déus não quer condenar o pecador que se arrependeu
e não teve tempo de reparar inteiramente seu pecado neste mundo. De outro lado, Sua Santidade não pode permitir
que uma alma não purificada penetre nos tabernáculos eternos, diante de sua Presença Sacrossanta.
Quem cometeu o pecado e se arrependeu dêle deve agora, durante algum tempo, sentir as conseqüências do seu
pecado, o mal que lhe causou separando-o de Deus.
As almas no Purgatório sentem a pena do dano, isto
é, de estarem separadas de Deus. Desejam ardentemente se
unir a Deus.
Não podem contemplar a Deus face a face. Contudo
não devemos confundir esta separação com a dos condenados, porque as almas do Purgatório possuem a graça, estão unidas a Deus pelo · afeto e um vivíssimo desejo, embora estejam aflitas por não poderem se lançar nos braços
do Senhor a quem não hão de ver senão depois da completa expiação. Portanto, não estão desesperadas, mas sofrem
com resignação e esperança.
A segunda pena que sofrem as almas do purgatório é
a pena dos sentidos. E' justo que os sentidos, já que participaram da culpa, façam com que a alma também sofra
desta maneira. Como na outra vida, não se pode adquirir
mérito algum, as benditas almas do Purgatório não podem
obter a liberdade com seus próprios esforços.
Mas, estando nós unidos a elas mediante a graça de
Jesus Cristo, que nos une a todos em uma família e em um
só organismo, podemos sufragá-las, não lhes aplicando os
nossos méritos que são sempre pessoais, mas oferecendo por
elas as satisfações necessárias. Assim como houve Santos
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que outrora resgatavam os escravos, pelas boas obras e a aplicação das indulgências e especialmente oferecendo o Santo Sacrifício da Missa, quebramos as cadeias destas almas prisioneiras e lhes · damos asas para voarem ao Deus que tanto desejam.
Esta é a doutrina da Igreja, que como boa Mãe nos convida a pensar no abismo do qual as almas nossas irmãs suspiram por Deus e na Missa dos defuntos nos faz orar : Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para elas a
luz perpétua.
"Como o cervo sequioso suspira pelas águas das fontes,
assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha
alma tem sêde de Deus, do Deus vivo. Quando irei e aparecerei na presença de Deus? As lágrimas são meu alimento dia e noite, enquanto me dizem cada dia : onde está o
teu Deus? Recordo e choro a minha sorte, do tempo em
que ia ao Tabernáculo de Deus, entre os cânticos de júbilo
e ações de graças de uma multidão em festa. Por que está
triste, minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus,
ainda te será dado louvá-lo". Com estas palavras admiráveis, o salmista no Antigo Testamento exprimia o desejo de ·
rever outra vez o templo de Jerusalém e tomar parte nas
festas sagradas. Sentimentos semelhantes podemos atribuir
às almas do Purgatório, cujo maior anseio é "aparecer na
presença de Deus". Nossas preces podem apressar a união
bem-aventurada das almas do purgatório com Deus.
Ainda mais assim fazendo, praticamos um ato de caridade que aumenta a graça em nosso coração, isto é, que une
mais ao Senhor. União com Deus e graça, eis duas palavras que
tudo encerram e que, se f ôssem bem compreendidas, não
se veria o triste espetáculo deplorado por um poeta, que
ao passar pelos túmulos de um cemitério murmurava : O verdadeiro túmulo dos mortos é o cor~ção dos vivos.
Exemplo e Leitura: No Segundo livro dos Macabeus se
conta. que Judas Macabeu travou combate contra os Idumeus,
ficando mortos uns poucos judeus no campo de batalha. No
· dia seguinte, foi Judas com sua gente para buscar os cadáveres dos judeus e entregá-los aos seus parentes. Mas encontraram debaixo das roupas de seus mortos algumas oferendas das que os idumeus costumavam oferecer aos seus
ídolos, coisa proibida pela lei judaic!l. Judas e companhei19*
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ros· se puseram em oração, rogando a Deus que não se lembrasse do pecado que os soldados judeus haviam cometido
e tendo feito uma coleta mandou doze mil dracmas de prata
a Jerusalém para serem oferecidos em sacrifício pelos pecados dos mortos ... Êste episódio ·mostra que os judeus já
acreditavam que útil era rezar pelos mortos, a fim de que
fôssem logo libertos das possíveis penas que ainda sofressem.
Questionário:
1. Que é purgatório?

R. O lugar onde ficam as almas que morreram na graça
Deus, mas que ainda devem purificar-se e expiar culpas leves
penas temporais.

de
ou

2. Quem vai ao purgatório?
R. Aquêle que morre na graça de Deus, mas que ainda deve expiar as penas temporais dos pecados já perdoados ou as culpas dos
pecados veniais não perdoados.

3. Quais são os sofrimentos das almas do purgatório?
R. Elas não vêm a Deus e isto constitui o seu maior sofrimento;. além disso conforme ensina a Igreja sofrem os tormentos
do fogo.
4. Como podemos abreviar os sofrimentos destas almas?
R. Oferecendo por elas os sufrágios de nossas orações, o santo
Sacrifício da Missa e as boas obras.
5. Como abreviar Q nosso futuro purgatório?
R. Evitando o pecado venial plenamente deliberado, suportando
os sofrimentos que a Providência divina envia para nossa purificação
e rezando pelas almas para , que depois tenhamos intercessores no céu.

. Oração. - O' Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis,
concedei às almas dos vossos servos e servas que esperam
ainda no lugar de purificação a remissão de todos os pecados, a fim de que por meio destas piedosas súplicas alcancem de vós a misericórdia que sempre desejaram, vós
que viveis e reinais, Deus, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Rezemos com tôda fé o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Tenhamos grande devoção para com as almas do Purgatório, rezando para que seja apressada a hora
de sua libertação.
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"Vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que vos está
preparado desde tôda a eternidade", palavras que o Eterno
Juiz dirá aos servos fiéis de Deus.
E' o que aconteceu com o pobre Lázaro, que nesta vida
só teve sofrimentos: era pobre e desprezado, cheio de f eridas e ninguém queria falar com êle, não recebia nada para
comer e assim abandonado, morreu de fome. E quem teria
imaginado que a alma dêste mendigo fôsse disputada pelos
anjos? Todos os anjos queriam ter a honra de apresentar
esta alma bela e resplandecente a Deus Nosso Senhor. Gomo
Lázaro ficou encantado, ao ver a beleza do céu, ao ver a
Deus. Achou pouco o que tivera de sofrer para merecer tanta glória, tanta felicidade.
Como poderíamos ainda duvidar da existência do céu?
Jesus, na sua vida aqui na terra, tantas vêzes nos falou do
céu e nos contou tanta coisa bela. Disse: "No céu gozamos
a própria felicidade de Deus (Mt 25, 21). No céu os anjos adoram a Cristo (Heb 1, 6). O céu é a nossa pátria,
neste mundo não somos mais do que estrangeiros" (2 Cor
5, 6) . Ainda muitas outras vêzes a sagrada escritura fala
claramente do céu.
Além disto, vários homens santos, ainda quando viviam
conosco, viram o céu aberto, a porta do céu aberta, como
aconteceu no monte Tabor, na transfiguração de Jesus. Ali
os três apóstolos viram o céu aberto e de lá saiu o Pai do
Céu (Mt 17). O céu também foi aberto no . batismo de Jesus e novamente apareceu o Pai do céu e o Espírito Santo
(Mt 3, 16). Santo Estêvão ao ser apedrejado viu o céu
aberto e não se importou mais das pedras que lhe estavam
atirando (At 7, 55). Também S. Paulo foi arrebatado ao
céu (2 C.o r 12, 2) e por isto exclamou: "O ôlho não viu,
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nem ouvido ouviu, nem jamais veio ao coração do homem
<> que Deus preparou para aquêles que o amam" (1 Cor 2, 9).
Também a nossa razão diz que deve haver um lugar de
recompensa para os bons, para os que. tôda a vida se esforçaram de observar os mandamentos, que assistiam à Missa
nos domingos, que eram bons para com o próximo, tinham
caridade com os pobres, que faziam bem as suas orações da
noite e da manhã, que recebiam muit~s vêzes a Jesus na
oSanta hóstia, na comunhão. E' evidente que a sorte dêstes
não pode ser a mesma que a dos maus.
Todos os povos acreditam, até os pagãos e índios acre-ditam no céu, como também os homens mais sábios acreditaram no céu e fizeram o possível para lá chegar um dia.
Fizeram o que lhes fôra mandado por Deus, e agora estão
gozando a recompensa de suas boas obras.
E qual é o prêmio no céu? Em primeiro lugar não há
mais sofrimento. Até a lembrança do sofrimento, o mêdo
de acontecer qualquer desgraça acabou. Não podemos mais
morrer, não há mais doença, ninguém nos pode causar mal.
•
O nosso
corpo fica glorioso e muito bonito, transfigurado,
resplandecente como um sol, tudo o que nos poderia causar
dor de cabeça e apreensões terminou tudo, tudo. Todos · os
nossos de.sejos serão satisfettos.
Reinará alegria sem sombra de dor ou tristeza. Sabemos que o mundo está cheio de aflição e dor e por isto rezamos na Salve-Rainha: A vós suspiramos gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Na verdade, para a maior
parte dos homens, esta vida é um verdadeiro purgatório.
No céu, porém, tudo terá fim. São João Evangelista diz :
"Já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas" (Apoc 21, 4). Muitos pensam que no céu tudo se passa como aqui na terra,
que aquêles que padecem aqui também na outra vida terão que padecer, ou experimentar pouco gôzo. Isto entretanto. não está certo, como bem vimos na história do pobre
Lázaro. Não só haverá alegria eterna, gôzo dos bens, mas
o que é muito importante é a paz de consciência. Os habitantes do céu sabem que cumpriram em tudo a vontade
de Deus, estão contentes porque Deus é amigo dêles, estão
muito mais contentes do que o aluno que sabe não ter feito
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nenhum êrro na prova final e que os professôres vão estar muito satisfeitos com êle.
Outra grande surprêsa será a visão do nosso anjo da
guarda com os outros anjos; o nosso pai e a nossa mãe, as
nossas irmãs e irmãos, filhos e parentes nos virão ao e.ncontro para nos abraçar e levar para Deus. Que felicidade
todos assim reunidos, bem perto do Pai do céu. Todos nos
querem bem, todos nos amam.
Além dos pais e parentes virá ao nosso encontro Nossa Senhora, a nossa boa Mãe do Céu. Virá com os braços
abertos para o grande abraço e sob o seu manto azul, acompanhada dos anjos e santos, que vieram ao nosso encontro,
ela nos levará diante do trono de Deus e dirá : "Dê a ; êste
meu servo fiel, que me honrou na terra, o prêmio prometido". Se ainda houvesse lágrima no céu, de certo que choraríamos de tanta felicidade. Como naquele momento nos
parecerá pouco tudo o que tivéssemos de sofrer nesta vida.
E agora vem o principal, o próprio Deus. Aquêle que nos
f êz do nada, Aquêle que nos conhece tão bem, tão profundamente. Estamos diante d'Êle. A nossa vontade seria desaparecer diante de tanta majestade, diante de tanto fulgor
e brilho ; mas Êle tem um olhar tão terno que nos faz com
que nos aproximemos com tôda a confiança, como um f ilho se lança nos braços de um pai querido, após longa ausência. E neste encontro nós queríamos dizer palavras de
agradecimento,· mas Deus já viu tudo em nosso coração, já
não precisamos de palavras, ali os corações falam. Estamos no
céu. Quem não faria o impossível para ter tanta felicidade,
tanta honra, tanta glória?
E perguntaremos : quanto tempo vai durar esta felicidade? Sempre, sem nunca terminar. Os justos, diz Jesus,
entrarão na vida eterna, isto é, numa vida feliz, que não
terá fim. O Espírito Santo lhes permanecerá unido eternamente. Ninguém lhes poderá roubar a sua felicidade. Deus
é o maior de todos os senhores e o mais generoso em suas
recompensas; êle dá uma recompensa eterna. Se as alegrias
.do céu não fôssem eternas, os eleitos estariam perpetuamente em temor de os perder; o céu deixaria de ser céu.
Céu! Esta é uma palavra mágica que produz os santos. Por que os apóstolos abandonaram tudo e seguiram a
Jesus? Por que milhares e mais milhares de mártires su-

http://www.obrascatolicas.com/

296

Leituras de Doutrina Cristã

portaram com alegria todos os tormentos do martírio? Por
que as santas virgens conservaram tão heroicamente a sua
inocência? Por que tantas pessoas submeteram seu corpo a
tão rigorosa penitência? E' que todos pensaram : não importa que eu perca tudo, contanto que ganhe o céu. O céu
é .que merece todo o esfôrço.
Afinal o que se deve fazer para entrar no céu? Como
já ouvimos, cumprir a santa vontade de Deus, ser santo.
No céu só existem santos. "Não entrará no céu nenhuma
coisa contaminada" (Apoc 21, 27). Enquanto ainda um
pozinho de pecado macular a tua alma, enquanto a menor
pena de pecado reclamar satisfação, não te será dado o céu.
Custa ser santo e requer esfôrço. Jesus disse claramente: "O reino dos céus sofre violência, e só os que usam de
violência o arrebatam" (Mt 11, 12). Sem luta não há vitória, sem vitória não se confere coroa de triunfo. São João
Evangelista viu certa vez os santos do céu; todos levavam
palmas nas mãos, a palma é o sinal do triunfo. Não desanimemos. Muitos já lutaram o bom combate, terminaram a
sua vida terrena e receberam a coroa do céu, durante a nossa
vida, para que possamos subir com facilidade na hora da
morte.
Disse · São Paulo quando foi anebatado ao céu: "Os
olhos não viram, e o ouvido não ouviu e não entrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado aos que
O amam".
No entanto os nossos olhos já viram muitas coisas belas. Flôres que nos encantam, paisagens que nos elevam, os
olhos de uma criança inocente, de uma mãe carinhosa que
nos extasiam. Mas o que é tudo .isto em comparação da
glória do céu?
Também já ouvimos muita música bela, muitos cantos
de passarinhos, mas o que são os sons mais lindos da terra, em comparação das melodias celestes?
E o nosso coração c~rtamente já experimentou muitas
alegrias, já sentiu doces satisfações, mas tudo isto é amargor em confronto das alegrias da pátria celeste.

Exemplos: Consideremos o que fizeram os santos para
não perder o céu. São Lourenço, aquêle grande herói, quando lhe prometeram mil. recompensas se desistisse da fé e do
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céu, ficou fiel. Arrancaram-lhe os vestidos e o assaram
numa grelha em brasa. Com grande alegria aceitou êste martfrio, porque o céu valia mais do que a saúde e o corpo.
Quando estava assado num lado, êle pessoalmente, com um
gracejo, avisou os algozes: "Neste lado já estou assado, virai-me p~ra o outro lado". E pouco depois. recebeu
sua
recompensa no céu.
Ou como aquela mocinha, que, para não perder o céu, disse: "Antes pQdeis arrancar-me, aos pedaços, tôda a carne de ·
meu corpo, mas não me arrancareis a fé e o céu". Os verdugos pegaram em alicates e torqueses e arrancaram pedaço
após pedaço a carne desta môça, que parecia tão fraca, mas
sabia o valor do céu, que êle merecia êste tormento e muito mais. E quando .só restavam os ossos nus, ela, com alegria, morreu e foi ao encontro do justo juiz.
Há também a história dE'. Albertina, quase criança ainda, que, para não perder a pureza, disse ao rapaz que lhe
queria roubar o seu tesouro: "Podes cortar o meu corpo em
tiras, mas não entregarei a minha inocência e o céu". E
recebeu as facadas do desalmado, até com alegria. Isso se
deu no Brasil, no Estado de Santa Catarina.

a

Leitura. - História Sagrada Maria Santíssima.

Heuser -

p. 296: Morte -de

Questionário:
1. Vale a pena suportar dores tão atrozes por causa do céu?
R. Melhor as dores temporais do que as dores do inferno.
2. Vão para o céu só os mártires?
.
R. Não só, mas também .-todos os que morrem sem pecado grave.
3. E se estamos para fazer pecado, de que nos devemos lembrar?
R. De que arriscamos o céu, a nossa felicidade.

4: O

que é preferível a morte ou pecado?
R. A morte, porque então vamos diretamente para o céu.
5. E o que devemos fazer para ter uma boa morte?
R. Ter . uma boa vida, e alcançar de Deus pela oração a graça
da perseverança.

Oração. ~ Maria Santíssima, rainha do céu e da terra, venho hoje implorar-vos a grande graça de um sincero arrependimento de meus pecados e de não cometê-los para
o futuro. Quero estar um dia ao vosso lado, junto de Deus.
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Prometo esforçar-me, seriamente, e fazer todo o possível
para alcançar a glória celeste. Se vivi mal e ofendi a Deus
e mereci o inferno, para o futuro não ofenderei a Deus, não
.serei mais ingrato. Ajudai-me para alcançar esta suprema
·e única felicidade. Amém.
Para terminar vamos rezar todos bem unidos na nossa
fé o "Creio em Deus Pai ... "
Resolução : Aceitemos todos os sofrimentos, incompreensões, humilhações em reparação dos nossos pecados e como
purificação neste mundo para ganharmos o céu. Mas a melhor forma de nos prepararmos para o céu é a prática da
<:aridade, o espírito de apostolado.
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