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A O S PRÈGADORES
Uma simples observação
Tem-se escrito muito sobre a eloquência...
ao ponto que certas pessoas julgam que a arte
da eloquência consiste em escrever um belo dis
curso, em decorá-lo e recitá-lo com firmeza.
A verdadeira eloquência não consiste nisto;
ela vem de mais alto e de mais longe.
Para o êxito, duas qualidades são exigidas
da parte do prégador, e duas da parte do dis
curso.

I.

p a rte do p r é g a d o r

O pregador deve estar convicto do qúe diz
e deve amar as pessoas que o escutam.
A e o u iv ic ç S © pessoal do pregador é o pri
meiro elemento do bom resultado 11a prégação.
Tal convicção se manifesta desde o princi
pio, pelo tom incisivo e firme com que se enun
cia o assunto. E’ preciso lançar a verdade co
mo de um só jacto, em palavras vivas e forte
mente destacadas.
A convicção dá esta qualquer cousa de v i
goroso, de penetrante, que fixa o espírito do
auditor e excita nele o desejo de conhecer mais
a fundo a verdade.
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O om o r ao auditorio é o segundo elemen
to de sucesso.
E’ preciso que o auditorio sinta que o pre
gador quer fazer lhe bem.
Trata-se de ganhar os corações e de entregá-los a Deus.
Só a caridade sabe descobrir os caminhos
misteriosos que conduzem ao coração.
E’ sempre eloquente quem quer salvar as
almas.
E’ sempre escutado com satisfação quem
ama.
E' o segredo da palavra viva e eficaz.
Aí está a magia da eloquência sacra !
Que belo exemplo nos oferece São Paulo !
A sua prégação é a efusão de uma alma re
pleta de caridade e de verdade, destacando ha
bilmente os vícios e os erros das pessoas, ful
minando o mal e estendendo a sua mão paternal
aos que o cometeram.
II. D a p a rte do d isc u rso
A p o p u la rid a d e :
0 discurso deve ser popular e claro.
O sacerdote é o homem do povo, e a sua
palavra deve ser compreendida por todos.
A eloquência acadêmica é uma profanação
da eloquência sacra.
O grande modelo a imitar é e sempre será
a palavra de Jesus Cristo.
Nunca homem falou como este homem, di
ziam, os judeus; e nós podemos ajuntar: Nenhum
homem falará melhor do que aquele que mais
se aproximar da linguagem de Jesus Cristo.
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A c la r e z a :

E’ a segunda qualidade do discurso; clareza
na expressão e no sentimento.
O povo nada entende das abstrações espe
culativas da razão. E’ mister conduzí-lo do co
nhecido ao desconhecido, do sensível da religião
às altas verdades dos dogmas.
A palavra clara agrada a todos e faz o bem
a todos, enquanto a fraseologia bombástica di
verte alguns espíritos, mas não penetra no co
ração.
í) tom narrativo é o mais claro e o mais
compreensível para o povo: é uma especie de
dramatização da verdade a expor.
E’ o mótodo do Evangelho; narra e discute
pouco; expõe, torna a verdade sensível pelas
comparações e parábolas, e deixa ao ouvinte ti
rar a conclusão pessoal.
Preguemos o .Evangelho com convicção e
amor.
Seja a nossa palavra popular e clara.
E o êxito será esplêndido, ultrapassando
toda expectativa.
P. J. M.

Introdução
Já publicámos vários comentários aos evan
gelhos dominicais, tralan3o-os sob vários aspeetos; donde:
1. 0 Comentário literal,
«
2. «
dogmático,
«
moral,
8. «
«
4. «
apologético,
5. «
eucarístieo,
«
(i. «
lilúrgico,
«
7. «
das festas.
O presente Comentário trata do espírito litúrgice dos domiugos, antes mesmo que da pró
pria liturgia.
Hoje, o movimento litúrgico é intenso e con
solador.
Este movimento tem por íim fazer os católicos
sair de si para integrar-se no grande corpo da
Igreja o participar melhor dos sublimes misté
rios da religião.
Por ser intenso, este movimento litúrgico in
clina facilmente a certos excessos, como sói
acontecer com toda restauração intensa.
Não são os arautos do movimento litúrgico,
mas antes a ignorância popular do assunto que
faz deslizar, ás vezes, numa confusão tanto mais
lamentável quanto mais nobre é o ideal proposto.
Sempre impressionado pelas novidades e
pelas inovações ou restaurações, e por não es
tar bastante preparado para assimilar de repente
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uma doutrino, o povo toma a parte exterior, o
corpo da liturgia, e se esquece da alma, que lhe
dá vida e fecundidade. Daí uma espécie de ma
terialização da liturgia, feita por parte de certas
pessoas piedosas.

I. L ib e r d a d e n a a p lic a ç ã o
Eete termo é ríspido, mas a verdade que
exprime é patente.
Chegou-se ao ponto de exigir que todos ti
vessem o seu Missal em vernáculo, seguissem
as orações litúrgicas, e participassem ativamente
do Santo Sacidficio.
Seria o ideal, sem dúvida. Tal ideal, porém,
supõe instrução, preparo, aplicação, concentra
ção, que não se encontra em todas as pessoas,
mesmo piedosas.
Daí a luta litúrgico, travada entre os dois
extremos: os que querem absolutamente o missal e os quo querem a liberdade de seguir a sua
devoção pessoal, como seja meditar a paixão,
recitar o terço, etc.
Recitar o missal é bom!
Mas quem dirá que a recitação do terço
ruim ?
Ambos têm em seu favor autoridades de pri
meiro valor, — eucíclicas e determinações da
Santa Sé.
Não será mais prudente respeitar a autori
dade no assunto?
A participação ativa ao Santo Sacrifício não
consiste somente em seguir cs palavras, mas,
ainda mais, o espírito da missa.
Dirão talvez que o terço não é uma oração
litúrgica.

Como terço, pode ser; mas as preces comT
ponentes do terço iião são litúrgicas?
O C^edo, o Pater, a Ave, o Gloria não são
preces litúrgicas ?
Ura, o terço ê somente isso.
Sendo a santa missa o memorial e a renova
ção incruenta do sacrifício do Calvario, nada po
de melhor sdatar se à-sua liturgia do que a me
ditação da paixão de Jeeús Cristo.
Propaguemos a liturgia... Mas deixemos a IP
b > d'“ U>. f r-iner esta litu rg ia : - o missal para
o i _‘io ■* • ■
; o o u;rço, corn.n o canto
e v medí. não da paixão, paia quem se sente
r r ‘s n*rn:v’ '> a estes exercícios; per todos estes
meios p o i1-se viver a liturgia.

II.

A litu rg ia

A liturgia, em geral, é o conjunto dos rilos
e das cerimônias empregados pela religião no
exercício do culto oxteruo oficial e público.
Em particular, isto é, na Igreja Católica, a
liturgia é propriamente o conjunto dos símbolos,
dos cântico* e dos atos com que a Igreja e x p ri
me e manifesta a sua religião yara com Deus.
A liturgia remonta ao berço da religião e do
mundo.
No antigo testament", Deus mesmo prescre
veu atos e cerimônias para o culto religioso.
A liturgia cristã, em sua substancia, remonta
aos apóstolos. No decorrer dos séculos, passou
necessariamente por certas modificações nas
formas acessórias, segundo as necessidades e
costumes dos povos ; porém, no fundo, ficou sem
pre a expressão viva da fé, da moral e da pie
dade da Igreja.

III. Vida. litú rg ic a
Se há uma liturgia oficial, ou manifestação
da fé, moral e piedade, deve haver, necessaria
mente, uma vida lilú rgica , coroo ha, para quem
tem fé, uma vida de fé, e para quem tem amor,
uma vida de amor.
Viver a liturgia é o ideai do cristianismo.
Sendo a liturgia a irradiação da fé, da mo
ral e da piedade da Igreja para com Deus, de
vemos adotar esta fé, esta moral e esta piedade,
para possuir com a Igreja um mesmo espírito ;
donde o axioma conhecido: Sentire cum Ecclesia;
e ainda: A lei de orar estabelece a lei de crer.
Liturgia e vida litúrgica são como corpo e
alma de um único ser.
O corpo da liturgia é a forma, as palavras,
a ação.
A alma é o espírito que anima estas formas.
E’ preciso que corpo e alma, pela sua união,
formem o homem lilúrgico, do mesmo modo que
a união do corpo e da alma, no composto huma
no, formam o ser racional.
Ter o miseal, lê-lo, é o lado material da li
turgia, é o seu corpo.. O lado espiritual é a gran
de alma de Jesús Cristo que se irradia neste
corpo, pelos ensinamentos que nos ministra.
Estes ensinamentos são dados pela epístola,
pelo evangelho e pelas preces da santo missa,
que merecem, pois, uma particular atenção.

IV . O p re se n te c o m e n tá rio
O presente comentário não é uma exposição
litúrgica, mas sim uma manifestação da vida li
túrgica que se irradia do conjunto da missa de
cada domingo.

Ha vários modos de comentar o Evangelho.
No presente comentário, apresentamos o en
sinamento direto do evangelho e do conjunto da
liturgia do dia, o pensamento dominante da Igre
ja, seja ele dogmático, moral, ascético, ou ceri
monial. Deste modo, entramos plenamente no es
pírito da Igreja, e sentimos com a Igreja a3 cousas divinas.
Um tal comentário, mais variado e mais pro
fundo do que os outros, vai mais no âmago da
vida espiritual, e servirá admiravelmente como
meditação do domingo, como leitura espiritual
para as almas piedosas, e corno assunto de homilia, sermão ou conferência para os pregadores.
Possa este comentário orientar os fiéis no
espírito litúrgico, no sentir com a Igreja, não
tanto na parte exterior, mas na verdade, no pen
samento dominante que a Igreja revela em cada
evangelho dominical, e nas orações do Santo Sa
crifício.
Possa ainda este comentário ser util aos
sacerdotes na árdua e necessária tarefa de anun
ciar a palavra de Deus, fornecendo-lhes um es
quema simples, substancial, bem dividido, com
uns exemplos apropriados para gravar melhor a
verdade exposta.
E’ o único fim que se propõe o autor nas
presentes páginas.
P. Julio-Maria, S. D. N.

1o DOM INGO DO ADVENTO
EVANGELHO (Luc. XXI. 25-33)

25 Naquele tempo, disse Jesus a seus dicipulos: Haverá sinais no sol, e na lua, e nas
estrelas, e na terra consternação dos povos pela
confusão do bramido do m ar e das ondas:
26. Mirrando-se os homens de susto, na expectação do que virá sobre todo o m und o: p o r
que as virtudes dos céus se abalarão:
27. E então verão o Filho do homem v ir so
bre uma nuvem com grande poder e majestade.
28. Quando começarem pois a cumprir-se es
tas cousas, olhai e levantai as vossas cabeças:
porque está próxima a vossa redenção.
29. E disse■lhes esta comparação : Vêde a f i
gueira e todas as árvores:
30. Quando começam a desabrochar, conhe
ceis que está perto o estío.
31. Assim também quando virdes que acon
tecem estas coisas, sabei que está próxim o o re ino de Deus.
32. Em verdade vos digo que não passará
esta geração, sem que todas estas coisas se cum
pram :
33. Passará o céu e a terra, mas as minhas
palavras não passarão.
2
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Noções de Liturgia
Entramos hoje no tempo do Advento, que
coata quatro semanas e se prolonga até a festa
de Natal.
Na Igreja é o começo do ano eclesiástico,
ou principio dos grandes, acontecimentos, que a
Igreja relembra, 6ucessivamente, em suas fes
tas religiosas e domingos do ano.
Tudo está alí disposto com sabedoria e mé
todo, de modo que a sucessão dos domingos e
festas constitue a trama íntima da vida de Jesus
Cristo.
Eis a razão por que o conjunto das festas e
tempos possue uma verdadeira vida, um espírito
proprio a cada época, o qual se chama vida
liiúrgica.
E’ esta vida litúrgica que vamos estudar
durante este ano, fazendo cada domingo um co
mentário litúrgico, que será instrutivo, interes
sante, e revelará a muitos o espírito intimo da
Igreja, sua vida interior de que devemos fazer
parte o mais intimamente possível, para partici
parmos da vida do proprio Cristo.
Para compreendermos bem o assunto, são
necessárias umas noções preliminares que vamos
expôr hoje, examiaando:
1. O qu e é a -vida d a I g r e ja
2. Com o se m an ifesta esta Tida
Estas noções formam a base da doutrina li
túrgica que não se deve confundir com as ceri
mônias litúrgicas, nem com as orações lilúrgicas
propriamente ditas.

—
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I. O q u e é a v id a d a I g r e ja
A Igreja é exteriormente a reunião de todos
os fiéis que professam a mesma fé, sob a obedi
ência do Santo Padre, o Papa.
Interiormente esta Igreja constitue um cor
po, chamado o corpo místico de Jesus Cristo.
Jesus Cristo tem um corpo físico, natural, qué
tomou do sangue puríssimo da Virgem Mária;
seu corpo místico é formado de todos os mem
bros da sua Igreja, sendo Êie mesmo a cabeça
deste corpo.
E’ a doutrina ensinada explicitamente por S.
Paulo:
Vós sois o corpo dc Jesns Cristo, e mepibtò
de seus membros. (1. Cor. XII. 27).
Nós constituímos um único corpo 'em Cristo
(Rom. X 11.5).
O Cristo é a cabeça deste corpo (1 Cor. X II27).
ij.e (Jesus Cristo) é a cabeça do corpo da
Igreja (Coi. I. 18).
Este corpo, constando da reunião de todos
os fiéis, é chamado corpo místico de Cristo, por
que a palavra c o rp o é tomada aqui no sentido
da significação própria da coisa significada e não
da palavra.
A Igreja, de fato, uão é um corpo real, físico,
mas uma reunião de fiéis, onde tudo se passa
como si fôsse um corpo real, vivo, ativo.
Este corpo místico tem necessariamente uma
vida mística que lhe provém da v.nião deste cor
po místico com a sua alma, que é a graça divina,
„ou participação á natureza ou atividade divina.
Esta vida da Igreja se manifesta pela litur
gia, palavra grega que significa: exercido p ú 
blico do culto (leiturgein).

—
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A liturgia é, pois, a vida interior da Igreja,
manifestada pelo exercicio do culto.
A vida própria de Jesus Cristo como, Deusllomem, chama-se vida de união bipostática; a
sua vida mística chama-se : vida litúrgica.
E notemos bem que esta vida deve ser co
mum a todos os membros do corpo, pois estes
devem necessariamente participar da vida da ca
beça que é o Cri6to.

Eis uma noção que convém reter cuidadosa
mente, para evitar idéias errôneas sobre a vida
litúrgica.
ü homém, sendo um composto de corpo e
alma, possue uma dupla vida: vida natural para
o corpo, vida sobrenatural para a alma. Assim
a Igreja, composta de dois elementos, possue uma
vida interior e uma exterior.
Sua vida interior é a graça divina; sua vida
exterior é o exercicio público do culto que deve
a Deus e, como já dissemos, tal exercicio chama-se liturgia.

II. C om o se m anifesta esta vtda
Tal vida maniíesta-se pelos ritos exteriores;
estes ritos como sinais exteriores chamam-se
cerimônias, porém as cerimônias são a expres
são de um sentimento interior; por.isso, a litur
gia pode s e r :
1. Festiva, ou a vida de Jesus Cristo, manifes
tada pelas festas.
2. Laudalivo, ou orações próprias de festas
ou épocas.
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3. Sacramentaria, ou canais oficiais da graça,
4. Eucaríslica, sendo a expressão náxima do
culto.
São quatro partes de uma única liturgia que
se manifesta de vários modos e sob diversos
aspectos.
Vamos ocupar-nos, e s t e ano, da liturgii
festiva.
A Igreja estabeleceu uma serie de festas,
dominando e sintetisando as varias épocas do
ano, dando a cada época uma fisionomia própria,
que se pode chamar: o espírito da liturgia.
O ano pode dividir-se liturgicamente em cinco
partes :
1. O Advento ou preparação à viada tíe
Jesus Cristo ;
2. O Natal ou alegria pela vinda do Salvador;
3. A quaresma ou [penitencia em prepara
ção á Pascoa;
4. A Pascoa cu gloria da ressurreição
5. O Pentecostes ou santificação das almas.
Estas cinco partes do ano são como o resu
mo da vida, paixão, morte, gloria e ação de
Jesus Cristo.
Seguir os ensinamentos e sentimentos de ca
da uma destas épocas — é entrar no espírito da
Igreja, è ter uma vida lilúrgica, é viver a litur
gia: uns tantos termos bastantes vezes mal en
tendidos.
____________
Cada época corresponde a uma parte da v i
da do Salvador.
O Advento, que consta de 4 semanas, é a lem
brança dos 4000 anos de esperança que prece
deram a vinda do Salvador. Os paramentos roxos
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usados neste tempo indicam a penitencia, pela
qual devemos preparar-nos à vinda de Jesus.
O Natal, as festas consequentes e domingos
são um hino de alegria, de ação de graças e de
amor para o divino Infante, que vem colocar-se
aos braços de Maria, para dali comunicar-se às
nossas almas.
A cor branca dos paramentos exprime esta
alegria.
A quaresma, tempò' de mortificações e re
paração dos pecados, tão bem lembrados pelos
-10 dias de jejum do Salvador, seguido da sua
paixão e morte na cruz. O espírito desta época
é a lembrança da paixão e a expiação dos nos
sos pecados, espírito manifestado pelos paramen
tos roxos, usados neste tempo pelos miuistros do
altar.
A Paseoa, com os domingos seguintes,
Sina. Trindade até Pentecostes, é a época de
reavivamento da fé uas almas. E’ o triunfo do
Redentor sobre a morte; deve ser o nosso tri
unfo sobre o pecado. A cor dos paramentos é
branca, exprimindo este triunfo.
O Pentecostes com seus 24 ou mais domin
gos subsequentes jé consagrado à ação do
Espírito SaDto nas almas, ação que deve produ
zir em nós uma esperança ardente de santifica
ção. Esta esperança é manifestada pelos para
mentos verdes que são usados nas cerimônias
públicas.

III. C on clu são
Resumamos em poucas palavras as verdades
que acabámos de expôr.
Entramos hoje no tempo do Adveuto: tempo
<Ia preparação à vinda do. Messias.

Querendo penetrar-nos do espírito de Jesus
nos diversos mistérios que se sucedem no ex er
cício do culto público, devemos lembrar uos:
1. Que a Igreja é o corpo místico de Cristo;
2. Que todos nós somos membros deste
corpo;
3. Que este corpo tem uma vida própria;
4. Que devemos viver da sua vida;
5. Que esta vida é a graça, que se manifes
ta pelo exercício do culto ou vida litiírgica.
E' esta vida litúrgica que vai ser o objéto
da nossa homilia dominical durante este ano.
Não meditaremos a liturgia interior, comple
ta, mas apenas uma parte: a parte festiva ou
vida de Jesus Cristo manifestada pelas diferen
tes festas e épocas, que a Igreja lhes consagra
e que são sobretudo:
1. As santas aspirações, do Advento
2. O amor de Jesus, do Natal
3. A mortificação, da quaresma
4. A espírito de fé, da Pascoa
5. A fidelidade á graça, de Penteoostes.
Estas cinco disposições nos ocuparão suces
sivamente durante este ano, tinindo-nos, deste
modo, à vida da Igreja, ao seu espírito que se
chama vida litúrgica: viveremos a litúrgia.
EXEMPLO
S a n ta C la r a d e M o n t e f a lc o n e
Santa Clara, desde criancinha, era tão pie
dosa que procurava um logar afastado em casa
e na igreja, para poder entregar-se à oração.
Passava alí horas a fio, e às vezes a ma-
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uliã inteira, sem tomar alimento algum, unica
mente ocupada com o seu Jesus.
Um dia a Sma. Virgem lhe apareceu, apre
sentou-lhe o pequeno Jesus sob a fórrna de um
meuino encantador, de reíulgente beleza.
A pequena Clara, tomada de um respeito
imenso não teve a coragem de aproximar-se, mas
a Virgem Sma. lhe disse: Clara, vem abraçar o
teu pequeno amiguinho.
Ela foi para abraça-lo; o divino Infante,
porém escondeu-se sob o manto de sua Mãe. pa
ra excitar mais os desejos da sua pequena aman
te e desapareceu.
Desde este dia Clara, com ardores indiziveis,
suspirava pelo seu pequeno Jesus, tanto a sua
beleza a havia encantado.
Tal é bem a finalidade do Advento: fazernos suspirar pela vinda de Jesus.
A Igreja nos mostra o divino Infante que es
tá para chegar, cantando com os profetas de outróra: Rorate eceli desuper.. Céus, enviai do al
to o vosso orvalho e que as nuvens façam de
scer o justo.
Mas Jesus quer ser desejado; Elle se escon
de, para que nos preparemos melhor à sua vin
da no dia de Natal: é a finalidade dos 4 Domin
gos do Advento... ou Domingos de desejos.

liiiiiiilüliilliiniiil

2 " D O M ING O DO ADVENTO
EVANGELHO (Matb. XI. 2—10):

2. Naquele tempo, estando João no cárcere,
como tivesse ouvido as obras de Cristo, enviou
dois de seus discípulos a dizer lhe:
3. És tu o que has de vir ou devemos espe
ra r outro ?
4. E respondendo Jesus disse lhes: Ide, con
tai a João o que ouvistes e vistes.
5. Os cegos vêm, os côxos andam, os le
prosos são limpos, os surdos ouvem, os m or
tos ressuscitam, os pobres são evangelizados.
6. E bemaventurado aquele que não encon
trar em m im motivo de escândalo.
7. E tendo eles partido, começou Jesus a
falar de João às turbas: Que fostes ver no de
serto? Uma cana agitada pelo vento?
8. Mas, que fostes ver? Um homem vestido
de roupas delicadas ? Mas os que vestem rou 
pas delicadas encontram-se nos palácios dos
reis.
9. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim,
vos digo eu, e ainda mais do que profeta.
10. Porque este é aquele de quem está es
crito : Eis que eu envio o meu anjo adiante de
li, o qual preparará o caminho adiante de ti.
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Os Adventos de Jesus
Entramos na segunda semana do Advento^
O Evangelho do domingo passado foi a predição do fim do mundo, cena própria para exci
tar o temor de Deus; o de hoje é a embaixada
enviada por João Batista a Jesus Cristo para
perguntar-lhe si era Ele aquele que devia v ir o u
si deviam esperar outro ?
A resposta foi clara e decisiva : Ide e contae
a João o que ouvistes e vistes.
Aproximemo nos também nós de Jesus Cris
to cujo Advento a Igreja nos anuncia, e per
guntemos-lhe si Ele é aquele que esperamos on
si ha de vir um outro?
A firmeza da resposta aumentará nossa con
vicção e nos estimulará a entrarmos plenamente neste tempo de santas aspirações.
Consideremos pois os vários adventos do
Salvador, isto é:
1. O seu primeiro advento, no p re s e p io
2. O seu segundo advento n as alm a s.
As considerações destes dois adventos nos
darão o espírito proprio deste tempo de graças
e de misericórdia.

I. O p rim e iro A d v e n to
A palavra advento quer dizer: vinda, exal
tação.
A primeira vinda de Jesus Cristo a efit<> mun
do é a que nós agora preparamos: o seu nasci
mento físico no seio da Virgem Imaculada.

Esta primeira vinda é toda de misericórdia
e de amor.
Poderá haver fato mais misericordioso do
que o de um Deus, ofendido pelos pecados dos
homens, baixar da sua gloria do céu e vir a e6te
mundo, revestir-se de uma carne contaminada,
para poder sofrer, morrer pelos homens, e deste
modo expiar os crimes da humanidade ?
Maior prova de amor Deus não podia dar
aos homens: Deus amou de tal modo o mundo,
diz S. João, que lhe deu seu Filho unigênito,
para que lodo o que crê nele, não pereça, mas
tenha a vida eterna; porque Deus não enviou
seu Filho ao mundo, para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por Ele (João
III. 16. 17)
Eis traçada, em letras divinas, a primeira
vinda do Filho de Deus.
E’ o amor que o fez descer com a missão
misericordiosa de salvar os homens.
Tanta misericórdia merece da nossa perte
uma reflexão prolongada e amorosa. Tíis porque
a Igreja não nos couduz de repente ao presepio
de Belém, mas no-io mostra um mês antes, di
zendo-nos :
Preparai os caminhos de}Devs (Isaias XL 3).
Preparai-vos a sairdes ao encontro de vosso
Deus (Amos IV. 12).g
Neste tempo Jesus já está neste mundo, já
foi concebido no seio puríssimo de Maria, ha
nove mêses, mas está ainda oculto, para o mun
do, e só se apresentará às adorações dos ho
mens no dia de Natal.
Entre vós, dirá um dia S. João Batista aos
que lhe escutavam a prégação, entre vós está
alguém que vós não conheceis. (João I. 26)
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Maria Santíssima podia dizer esta palavra,
pois só ela e S. José sabiam do augusto misté
rio do Verbo iucarnado no seio da pureza per
feita, que era o seio da Virgem Imaculada.
Jesus já está£entre nós escondido em seu
Tabernáculo, que e Maria, como mais tarde Ele
ficará entre nós escondido neste outro Taberná
culo, que é o Sacrario dos nossos altares.
E’ a primeira etapa da sua primeira vinda
entre nós.

II. O segun do A d v e n to
Jesus já veiu... ficou oculto... Não exige ain
da as adorações... mas quer começar já a sua
obra de santificação.
Sua missão invisível é salvar e santificar;
sua missão visível é instruir e mostrar o ca
minho do céu.
Esta primeira missão, Ele já a íx e ic e no
seio de Maria: é o seu advento nas almas.
Alí Ele santifica sua Mãe, elevando-a gradualmeute a esta altura sublime, única, onde de
ve estar a Mãe de Deus.
Ele santifica S. José, o seu pai espiritual,
santifica Joaquim, Isabel, João Batista, e$ mais
pessoas sobre as quais Ele pode fazer irradiar
a sua presença divina, oculta, mas ativa.
Ele é, como sempre foi e sempre será a fon
te inesgotável da graça divina, e é esta graça
que Ele vem trazer ao mundo.
Mas não basta Ele ser a fonte; é rnistér que
os nossos corações estejam dispostos para rece
ber estas graças.
Ele vem reinar nas almas: o seu reino não
é deste mundo, mas sim das almas vivendo nes
te mundo. E’ alí que Ele quer reinar, não mais
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pelo temor, como no antigo testamento, mas pelo
amor, com que quer abrir o testamento novo.
Amor com amor se paga: e Ele é o amor
A misericórdia 6e paga pela gratidão.
Ele nos traz a misericórdia.
Ele deixa o seu céu, tão belo e amoroso, e
baixa sobre a nossa terra, procuraüdo outro céu,
que lá na gloria não encontra: o céu da miseri
córdia, e este céu 6ão nossas almas, almas de
caídas pelo pecado, pela ingratidão que só a mi
sericórdia pode reerguer, purificar e santificar.
E Jesus vem executar esta obra de regene
ração.
Para que nos serviría a vinda de Jesus ao
mundo, si não entrasse em nossos corações ?
Para que a sua primeira vinda, si não con
seguir a segunda?
Seria como si um amigo fosse visitar um ou
tro e não o encontrasse em casa.
O que Ele quer não é somente entrar na casa
do amigo, é aproximar-se dele, vê lo, abraça-lo,
conversar com ele.
E’ o que Jesus ambiciona.
Ele vem em nossa casa que é o mundo; mas
quer encontrar-nos, abraçar-nos, sentir o amor
de nosso coração !
E’ preciso que a segunda viuda complete
a primeira: é a vinda e a recepção.
E’ o segundo advento de Jesus: a entrada
em nosso coração.

III. C o n clu são
O terceiro advento, ou vinda de Jesus, é o
juizo final, onde virá majestoso para julgar a
humanidade. Tratámos deste assunto uo ultimo

—
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domingo, sendo ainda lembrado pelo Evangelho
do primeiro domingo do advento.
Penetremo-nos do espírito que deve animaruos na primeira e na segunda vinda de Jesus.
Sua vinda no presepio e a sua entrada neste
mundo : sua segunda vinda é a sua entrada em
nossos corações.
O tempo do advento deve ser um tempo de
ardeDtes desejos. Como Daniel devemos ser o
homem de desejos (Dau. IX. 23), suspirando pela
sua viuda como os antigos Patriarcas, e pela
entrada em nossos corações, como os santos da
lei de graça:
■
i
Vinde sem, demora, 6 Emanuel esperança
das nações. Vinde, Senhor, vinde (Aníií. adv.)
Deus considera os santos desejos como rea
lidades
Desejemos pois a sua vinda no presepio,
e a sua entrada em nosso coração, pela graça e
a Sagrada Comunhão, como disposições necessá
rias para a festa de Natal.
EXEMPLO

A s p ira ç õ e s de S. «Jerônlmo
S.
Jerônimo, após deixar Roma, foi encerrarse numa gruta em Belém, onde passou toda a
sua velhice na contemplação dos mistérios da
Incarnação do Filho de Deus, na penitencia e
na tradução da Sagrada Escriptura.
O tempo do Advento era época de particular
fervor para o santo, que se preparava á festa de
Natal, pelos santos desejos, as aspirações amo
rosas e as lágrimas de enternecimento.

—
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De joelhos em cima de uma grande pedra,
mãos cruzadas sobre o peito, o solitário chorava
de ternura, contemplando uma imagem que re
presentava o Menino Jesrs deitado no presepio.
Assim, chegou a noite de Natal..
Estava o velho solitaiio em seu logar acos
tumado, quando de repente apareceu-lhe o divi
no Inían e, sorridente, de bracinhos estendidos
para ele.
Jerônimo soluçava de ternura...
Imediatamente uma voz suave e meiga como
o sorriso de uma criança resoou a seus ouvidos:
—Jerônimo, qual é o presente que me preparas?
E Jerônimo, cheio de consolação, logo pôsse a exclamar: Meu Jesus, já lhe dei tudo, tudo;
não tenho mais uada, não me reservei nada.
E o Menino retrucou lhe, sorrindo: ha uma
coisa que não me deste ainda e que eu quero.
E o^vellio solitário, soluçando, indagou: Será
possível, meu Deus, que eu tenha reservado qual
quer coisa ? Eu lhe dei tudo!
Jesus, então, sorriado, respondeu: Jerônimo,
dá-me os teus pecados para eu os perdoar!
Seja esta também a nossa preparação de
Advento, e para o dia de Natal: demos a Jesus
os nossos pecados, para que Ele os perdôe no;tribunal da penitencia.
Façamos urna santa confissão, para de mais
perto participarmos da misericórdia que vem tra
zer-nos, devendo ser o sacramento do perdão
como uma parte essencial na preparação à fes
ta de Natal!
llllllllllllllillilIUII

3o DOMINGO DO ADVENTO
EVANGELHO (Jo. 1. 19-28)

19.
Eis o testemunho de João, quando os
judeus lhe enviaram' rle Jerusalém sacerdotes e
levtías a perguntar-lhe: Quem és tu ?
29.
E ele confessou, e não negou: e confes
sou : Eu não sou o Cristo.
21. E eles perguntaram lh e: Quem és pois ?
E ’s tu Elias ? E ele respondeu: não sou. E ’s tu
o profeta (predito por Moisés?) E respondeu:
Não.
22. Disseram-lhe então eles : Quem és pois,
para que possamos dar resposta aos que nos
enviaram ? que dizes de ti mesmo ?
23. Disse-lhes ele : Eu sou a voz do que
clama no deserto : Endireitae o caminho do Se
nhor, como disse o profeta Isaias.
24. Ora, os que tinham sido enviados, eram
da seita.
25. E interrogaram-no, e disseram-lhe : Co
mo batizas pois, si não és o Cristo, nem Elias,
nem o profeta (predito por Moisé.i ?)
26. João respondeu-lhes, dizendo: Eu bali
zo em agua: mas no meio de vós está quem vós
não conheceis.
27. Esse ê o que ha de vir depois de mim,
que é mais do que e u : de quem não sou digno
de desatar a correia dos sapatos.
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28.
Estas coisas passaram-se em Betania
•da banda de além do. Jordão, opde João esta
va batizando.
.,
. ,

COMENTÁRIO

LITÚRGICO

A alegria do Advento
O terceiro domingo é chamado domingo da
Alegria, conforme a primeira palavra do Introito
da Missa: Gaudete. Alegrai-vos, porque o Senhor
virá em breve.
O Evangelho nos explica a raião desta ale
gria : Gaudete in D o m in o !
Os judeus enviaram levitas a João Batista
a perguntar-lhe si ele era o Cristo:
A negação de João é positiva: Não sou.
Quem és tu? perguntam os judeus:
Eu sou a voz do que clama no deserto : E n 
direitai o caminho do Senhor ! . . . mas no meio
de vós está quem vós não conheceis.
João não é o Cristo, ele é o seu Precursor.
Veiu preparar os caminhos dos corações pela pe
nitencia, para que o Messias possa neles lançar
a semente da verdade e do amor que vem tra
zer ao mundo.
Neste domingo em que a Igreja nos convida
à alegria pela próxima vinda do Salvador: Dom inus enivl prope est, devemos meditar uns instan
tes as causas desta alegria que sã o:
A b o n d a d e de Deus encarnando-se.
A m is e ric ó rd ia dé Deus salvando ós ho
mens.
&

_
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I. B o n d a d e d e D e u s
Deus tinha dois meios de salvar os homens :
1. Perdoar-lhes gratuitamente os pecados.
2. Pagar a divida por eles contraida.
O primeiro modo faria sobresair a sua m i
sericórdia, porém repugnava à sua santidade, à
sua justiça, e não fazia compreender aos homens
a enormidade do pecado.
Eis porque escolheu o segundo modo.
A gravidade do peòado é infinita da parte do
Deus ofendido, pois a gravidade de uma injúria
mede-se pela distancia de superioridade existen
te entre o ofendido e o ofensor.
Sendo Deus infinito, a injúria feita à sua ma
jestade é infinita, e para repara-la precisava de
uma reparação infinita.
j .
E onde encontrar uma tal reparação?
Só Deus poderia fazò-la: mas Deus, como tal,
não pôde humilhar-se, nem sofrer, e estas duas
condições são necessárias para a expiação ^do
pecado.
. Uma criatura por santa que seja, é sempre cri
atura e como tal, não póde dar à sua reparação,
sinão um valor limitado, infinitamente abaixo da
gravidade da injúria feita a Deus.
Logo, nem Deus como Deus, nem o homem
como homem podiam reparar dignamente o pe
cado !
Que fará Deus, para realizar uma conciliação
que reuna estas duas qualidades, humanamente
inconciliáveis: humilhar-se e sofrer como homem,
e dar a este sofrimento um valor divino, isto é :
infinito ?
Aqui aparece em todo o seu esplendor 9
bondade divina, no mistério da Incarnação.

—
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Gaudete: alegrai-vos, canta hoje a Igreja ju*
bilo6a, Deus encontrou o mei de reconciliação
completo, adequado, infinito!
Deus se fará homem, sem deixar de ser Deus;
e um homem será Deus sem deixar de ser ho
mem.
O Filho do Eterno1 tomará ura corpo no seio
da puríssima Virgem Maria; Ele 6 e ficará uma
pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima
Trindade, conservando a natureza divina, mas
unindo-lhe, na única Pessoa divina, a natureza
humana.
E’ a união hipostalica, ou união de duas na
turezas numa única pessoa..
Neste caso: Jesus CrMo Deus e homem,
poderá humilhar-se. sofrer e n,o ier em sua na
tureza humana, emquanto que a natureza divina
comuuicará a estas humilhações e a estes sofri
mentos um valor iufinilo, p-os pertencem a uma
Pessôa divina.
Por este meio a justiça duma estará plena
mente satisfeita, ea bondade duinu triunfará pe
lo sacrifício.
O que parecia inconciliável é divinamente re 
solvido pela sabedoria divina.
Que razão de alegria para nós que somos o
objeto desta sabedoria e bondade de Deus!
Ainda uns dias e poderemos admirar na hu
mildade do presepio, escondido numa criancinha
recem-nascida, a grandeza, a majestade, o poder
divinos.
Deus nos mostrará como é grande a sua bon
dade para conosco, e como é grande a injúria
feita a Deus pelo pecado.
Gaudete. .. alegrai-vos... Dominus enim pro2>e est: o Senhor feito criancinha está para che
gar. alegremo nos e preparemo nos à sua vinda.

—
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11. M ise ric ó rd ia d e D eu s
A bondade de Deus é sem limites: a sua mi»
sericordia não é menos extensa. ..
O sentimento essencial da bondade é fazer
o bem, ou ser bom — o sentimento natural da
misericórdia é perdoar.
E Deus quer perdoar!
A vingança 6 o instinto natural da maldade.
O perdão é o carateristico da misericórdia.
E eis que vai aparecer em breve a miseri
córdia divina deitada sobre a pobreza, num pre
sépio, num estábulo...
E’ o aparato proprio da misericórdia!
A grandeza humana se nos apresenta deita
da sobre a purpura, o ouro e os laureis, porque
sendo pequeDina por si mesma, procura nos ador
nos e no luxo, enaltecer esta pequenez.
A grandeza divina se nos apresenta deitada
sobre palhinhas, numa gruta miserável, porque,
sendo grande por si mesma, os adornos huma
nos a rebaixariam, tirando-lhe o esplendor pro
prio.
Em toda grandeza ha dois atributos: a jus
tiça e a misericórdia.
No ultimo dia Dous manifestax*á a sua jus
tiça ; por isso, virá sobre as nuvens, com majes
tade ; mas aqui ele quer apenas manifestar a sua
misericórdia, por isso, ;Ele se mostrará deitado
num presepio, de bracinhos abertos, de coração
sobre os lábios.
E' diante deste espetáculo, como que tomada
de uma alegria sobrenatural, que a Igreja canta:
Gaudete, Alegrai-vos no Senhor!. . . porque o Se
nhor está proximo!

Como ela tem razão!
Para melhor compreender esta misericórdia
que irradia do mistério da Incarnação, é bom
considerar um fato incompreensível nos de6Ígnios
de Deus... ou melhor: que seria incompreensive),
não fosse a sua misericórdia infinita.
Antes dos homens, os anjos pecaram no céu...
um raio de orgulho trespassou-lhes a mente
luminosa... consentiram... e logo foram lançados
no fundo do abismo, sem redenção.
O homem peca... e o proprio Deus resolve
resgatá-lo, salvá-lo; porque esta diferença?
E’ um mistério de misericórdia.
Deus não se dignou inclinar-se para os seus
anjos, toma-los pela mão, para levantá-los; e não
somente Ele se inclina para o homem, mas desce
de seu trono, corre atraz do homem revoltoso, e
o traz em seus braços para o aprisco da salvação!
O homem pelos seus pecados, claramente
previstos, não aparece aos olhes divinos, sinão
como um objeto de horror, um condenado à mor
te, e Deus resgata, redime esta criatura, corni
preferencia aos proprios anjos! . . . Porque isto ?
Mistério de misericórdia!
Este homem, que Deus favorece deste modo.
não lhe será reconhecido: Deus o sabe; será
um coração duro, insensível, que recomeçará as
suas ofensas... e haverá até homens que recusa
rão aceitar a Incarnação, querendo condenarse. .. apenas um pequeno numero aproveitará
deste beneficio, e, apesar disto, Deus não hesi
ta... e Ele que não se dignou inclinar-se para
os anjos, se deixará maltratar pelos homens
para 6alva-los. O Ii! porque isto ?
Mistério da misericórdia divina!
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III. C on clu são
Oh! paremos aqui para repetir, com profun
do acento de gratidão, as palavras do In troilo
da Missa de hoje : Gaudete : Alegrai-vos. .. p o r
que o Senhor está p e rto ! . . . repito, alegrai-vos !
diz o Apóstolo.
E porque esta alegria ?
Porque o Senhor está próxim o: Uns dias
mais, e este Senhor, feito criancinha, estará em
meio de nós, trazendo nog a prova certa e irre
futável da sua bondade e Üa sua misericórdia.
E nós temos tanta necessidade desta bonda
de que se dá a si mesma, que vem sorrir-nos
tão graciosamente do fundo do seu presepio.
Mas precisamos também de misericórdia.
Somos pobres pecadores... O sorriso da
bondade nos í trái para o berço, mas precisamos
que esta mãozinha, que se estende acima do presé
pio, nos dê ura sinal de misericórdia e de perdão.
E’ nestes sentimentos de confiança e de
santa alegria que devemos passar esta terceira
semana do Advento, preparando-nos para o gran
de acontecimento do Natal.
Jesus desce... abramos os braços para re
cebê-lo.
Jesus procura um presepio. Abramos-lhe o
coração, para que se digne entrar nele espiritual
e sacraraentalmente, para ahí dar-nos o sorriso
da sua bondade e o abraço da sua misericórdia.
EXEMPLO — J e s u s e S a n to E d n iu m lo
Edmundo era ainda criança. O seu amor con
centrava-se sobre o pequenino Jesus, que ternaiuente amava, e a quem oferecia tudo o que fa
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zia, procurando deste modo fazer prazer ao pe
queno Jesus.
Para preparar-se à grande festa de Natal —
a sua festa querida— retirava-se a um lugar so
litário, e alí cantava, em estrofes inventadas pelo
seu amor, a bondade e misericórdia de seu pe
quenino Jesus.
Um dia apareceu-lhe um belo menino, de
olhar meigo, que o saudou com uma smabililidade celeste.
Edmundo, como enleiado pela beleza do me
nino, parou o seu canto e ficou olhando para ele,
sorrindo e como extasiado.
O menino perguntou-lhe de repente : Edmun
do, não me conheces ?
— Nunca vos ví, respondeu este, tímido.
— Admiro me não me conheceres, retornou
o menino, pois todos os dias tu cantas a minha
bondade e misericórdia, e em breve tu irás vi
sitar-me e beijar-me no presepio.
Edmundo olhou, adivinhou, mas não teve a
coragem de dizer o que pensava.
Vendo a sua hesitação, o menino, com um
meigo sorriso, disse: Edmundo, lê o meu nome
na mioha fronte...
Edmundo olhou, e leu em letras brilhantes
na fronte do menino: JESUS.
Era o pequeno Jesus que vinha recompensar
a piedade do pequeno Edmundo.

Illllll!llllllll!lllllll

4° DOMINGO DO ADVENTO
EVANGELHO (Luc. III. 1 -0 )

1. No ano decimó quinto do im pério de
Tiberio Cesar, sendo Poncio Pilatos governador
da Judéa e Herodes tetrarca da Galiléa e Filipe
seu irmão tetrarca da Ituréa e da província de
Traconites, e Lisanias tetrarca da Abilina.
2. Sendo príncipes dos sacerdotes Anás e
Cairás, o Senhor falou a João, filho de Zacarias,
no deserto.
3. Fj ele foi por toda a terra do Jordão,
pregando o batismo de penitencia para remis
são dos pecados.
4. Como está escrito no livro das palavras
de Isaias profeta : Voz do que clama no deser
to : Preparai o caminho do Senhor : endireitai
as suas veredas.
o.
Todo vale será cheio ; e todo monte e
colina será arrazado : e os maus caminhos tor■nar-se-ão direitos, e os escabrosos planos.
6. F todo o homem veráa salvação de Deus.
COMENTÁRIO L1TÚRGICO

As aspirações do Advento
O Evangelho do 4* domingo é uma especie
de síntese da situação do mundo na época do
nascimento do Salvador.

_
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O Evangelista quer mostrar-nos que tudo es
tava pronto para a vinda do Messias, conforme
o haviam predito os Profetas: nenhuma das mi
núcias por eles indicadas faltava: o cetro de
Judá havia caido das suas mãos; a paz era uni
versal, o domínio de Roma governava a terra, de
Israel... o precursor preparava os caminhos...
o mundo inteiro suspirava pelo seu Salvador.
Esta época de aspirações ardentes e de
amor mais ascendrado na alma dos bons, era a
disposição exigida para receber o Justo que o
mundo esperava, era uma realidade sensível.
E’ esta mesma disposição que deve animarnos nesta ultima semana do Advento: disposição
do espírito pelas aspirações; disposição do co
ração, pelo aumento;de amor.
1. A s a s p ira ç õ e s para atrair o Salvador,
2. O a m o r para recebe lo.
Meditemos estas duas disposições para nos
compenetrar delas, e excitá-las em nosso espíri
to e em nosso coração.

I. A s a s p ira ç õ e s
Deus nunca opera ou manifesta os seus gran
des mistérios sem primeiro anunciá-los e dispor
os espíritos.
Antes de o Filho de Deus nascer no presé
pio de Belém os Anjos ficarão encarregados de
anunciar aos pastores a sua vinda.
A Igreja que é o grande anjo de Deus na terra
—Angclus Domini, está encarregada por Ele de
anunciar ao mundo desde o principio do Advento
a vinda do Salvador e de indicar as disposi
ções exigidas para atraí-lo e recebê-lo. E’ por
isso que a Igreja repete a cada instante:

—
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Preparai-vos para receber o Senhor que ha
de vir. (1)
Neste último domingo ela clama com mais
força: Estamos próximos do momento solene,
preparai-vos (2)
A ’ medida que nos aproximamos do grande
dia, é preciso concentrar mais a nossa atençüo
sobre este acontecimento único através dos sé
culos : a visita de Deus ao mundo.
Ha manifestações, que deslumbram, como ha
alturas que cegam, e'abismos que estonteiam,
se não encontrarem uma preparação antecipada
dos sentidos.
Assim a Incarnação do Filho de Deus. E’ um
acontecimento único, incompreensível à inteli
gência humana.
E’ uma altura divina que escapa u visão das
nossas concepções.
E’ um abismo que estonteia o espírito que
pretende sondá-lo.
E’ absolutamente necessário preparar os nos
sos sentidos interiores e exteriores, para pode
rem contemplar uma visão que não é da terra,
mas desce do Céu.
Os sentidos perceberão uma gruta. .. um
presépio... uma criancinha pobre... a miséria,
o abandono, o despreso, a perseguição; mas a
fé clamará bem alto:
Esta gruta é um palacio divino!
Este presépio é um trono divino!
Esta criancinha é um menino divino!
Esta miséria é uma riqueza divina!
Este abandono é uma grandeza divina!
Este desprezo é um amor divino!
Esta perseguição é uma gloria divina!
Compreender tal mistério é impossível!

—
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Desvendar tal aparente contradição ultrapas
sa o espírito humano!
E’ preciso preparar os olhos, preparar o es
pírito e o coi*ação, para poder abstrair a reali
dade das aparências... o divino do humano.
As santas aspirações têm por fim excitar em
nós o desejo de atrair, de ver, de receber e de
adorar o Filho do Eterno feito homem, nas en
tranhas de uma Virgem-Mãe.
A Igreja nos dita estas aspirações nos sus
piros dos Patriarcas e dos profetas:
Manda, oh Céu o teu orvalho do alto, e que
as nuvens deixem aparecer o Justo! Abra-se a
terra e brote dela o Salvador! (Is. 45. 8).
Oxalá rompais os céus e desçais até nós! (3).
Suplico-vos, Senhor, enviai Aquele que deve
vir salvar-nos! (4).
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e
dai-nos Aquele que ha de salvar-nos! (5).
A súplica de São João é de admiravel opor
tunidade nestes dias: Vinde Senhor Jesus, vin
de! (6).
Estes brados, tão ternos e tão ardentes, ele
vam o nosso espírito, excitam a nossa fé, e nos
preparam a contemplar a realidade do mais ine
lavei mistério: o nascimento temporal do Filho
do Eterno.

II. O a m o r
Preparar o espírito e o coração, são as duas
disposições do fim do Advento.
As aspirações são a preparação do nosso
espírito: o aumento do amor deve ser a dispo
sição de nosso coração.
E como aumentar este amor em nós?

Pela consideração do amor que Jesus incarnado nos dedica: Amor com amor se paga.
Para formar-nos uma ideia do amor de Jesus
para conosco, o melhor meio é considerar aten
tamente os quatro aspétos do amor de Jesus:
A sua excelencia,
0 modo como se manifesta,
A razão desta manifestação,
A indignidade do homem.
A EXCELENCIA

Se cada dia Deus criasse novos mundos,
novo sol, novas estrelas, para provar o seu amor
para conosco, ficaríamos deslumbrados de tanta
ternura e condescendência: e entretanto, que
seria isto ao lado da excelencia do dom que nos
faz, dando-nos o seu proprio Filho?
Deus aviou tanto os homens que lhes deu o
seu proprio Filho (7) exclama S. João como ex
tasiado diante da excelencia de um tal dom.
E’ a última palavra do amor.
0 MODO COMO SE MANIFESTA

O Verbo se fez carne, diz ainda S. João (8)
isto é: 0 Criador se fez criatura: o espírito se
fez carne. Deus se fez Homem.
Para criar o mundo, bastou uma palavra: —
Fiat l Para salvar o homem, o Altíssimo desce1
1) Venturuui Dominum, vsalte adoremus. (Inv. Brev.)
2) Ibuninus prope est: venite adoremus. ilbid )
'■’ ) Uiiaam dirumpere cudos et descenderes! (.Is.2
4 ) übsecro, Domine, mitte queni missuruu est (ICx. IV. 13)
5» Ostende nobis, Domiae. misericordiam tuam, et salutare
tuam da nobis. (Peal. LXXXIV. 8)
Oi Veni, Domine Jesu. (Apcc. XXll 10)
7) Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum Un!genitum daret. (Joan. III 10)
8) Et Verburn caro factum est. (Joan. I. 14)

de seu trono, rebaixa-se até a mais. infima con
dição, nasce na pobreza,. cresce na miséria e
morre no despreso.
Si o dom é excelente : o proprio Filho de
Deus ; o modo de entregá-lo, não o é menos:
são como dois excessos de amor !
A RAZÀO

Um dia, os Judeus perguntaram ao Salvador
por que razão Ele, que era homem, se fazia
Deus?
Deveriam antes ter lhe perguntado por que
Ele, que era Deus, se tinha feito homem?
E Jesus ter-lhes-ia respondido: Porque vos
amo. e quero obrigar-vos a amar-me!
Ninguém dá a sua vida por interesse pes
soal, pois a morte lhe tira a possibilidade de
gozar dos benefícios que lhe podem advir de
tal sacrifício. E’ um ato de amor.
A INDIGNIDADE DO HOMEM

Que é o homem em face de Deus?
Uma poeira que o vento dissipa... um ver
me da terra que só merece despreso... um re
voltoso que só merece castigos.
E o Filho de Deus baixa à terra... despe-se
da sua gloria, reveste-se da nossa natureza e
se apresenta sob a fórma do que ha de mais frá
gil e terno neste mundo; uma criancinha recemnascida.
III. C o n clu são
A última semana do Advento, no espírito litúrgico, deve ser uma semana de intensa pre
paração à vinda de Jesus.
Para este fim a Igreja põe sobre os nossos
labics as ardentes atpirações dos Profetas e

Patriarcas convidando-nos a repetir com ela es
tas suaves invocações.
Ao mesmo tempo ela nos faz meditar o
amor, que tal uma aurora que precede o nascer
do sol, precede e acompanha a entrada de Jesus
no mundo.
ExamiDemos pois a sua excelencia, o modo,
a razão desta manifestação e a nossa indignidade
para recebê-lo.
Os Anjos cantarão em breve no alto em ci
ma da gruta e do presepio; mas Ele quer ouvir
outro canto vindo da terra e envolvendo o seu
corpinho frágil: o canto de amor das suas cria
turas.
Ora, para Ele, o canto supremo é o do amor...
é um coração puro, é uma alma que suspira e
que geme.
Rorate ccvli desuper! Manda ó Céu o teu or
valho, e faze brotar em meu coração o amor de
.Jesus!
EXEMPLO

Santa O sa n a de M on tua
Tinha apenas seis anos, quando o Menino Je
sus lhe apareceu, resplandecente de uma beleza
diviua, a fronte coberta de cabelos louros, aueiados, encimada de uma coroa de espinhos e
carregando uma cruz pesada. Estendeu para a
santa menina os seus brncinhos, dizendo:
— Osana, eu sou o filho de Maria, quero en
trar em teu coração e fazer de ti a amiguinha
da minha cruz.
A santa, caindo de joelhos, estendeu também
os braços para o gracioso Menino Jesus, que tão
ternamente a convidava.

47

—

— Que queres que eu faça, meu Jesus ?
E sorrindo-lhe, Je6us respondeu: Quero as
tuas aspirações para atrair-me... e quero o teu
amor para receber-me, porém, note bem, eu não
me separo da cruz, e é com ela que quero vi
sitar-te. Não tenhas mêdo, entretanto, pois, so
frendo tu por mim, eu não te absndonarei.
E o Menino Jesus desapareceu. Osana ficou
como transformada no amor de Jesus, e só de
sejava sofrer para Ele. A sua vida foi toda de
6úplicas, de penitencia e de amor.
Como esta santa menina preparemo-nos, pelas
aspirações e a penitencia, à vinda de Je6us no
presepio e em nossos corações.

Illlllllllllllllilllllll

IM A C U LA D A C O N C EIÇ Ã O
(8 de dezembro)
EVANGELHO (Luc. I. 26-28)

26. Naquele tempo, fo i o Anjo Gabriel en
viado por Deus a uma cidade da Galiléa, cha
mada Nazaré,
21. a uma Virgem desposada com um va
rão que se chamava José, da casa ne Davi, e
o nome da Virgem era Maria.
28. E entrando o A njo onde ela estava, dis
se-lhe : Ave, cheia de graça, o Senhor é convosc o ; bendita sois vós entre as mulheres.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

A Virgem incomparável
Aproximando-se o tempo do nascimento do
Verbo divino, a Igreja, com uma sabedoria di
vina, nos apresenta, em separado, a Mãe Imacu
lada, escolhida por Deus, e em cujo seio deve
operar-se a grande maravilha.
Ad Jesum per Mariam, diz o axioma clás
sico. Para chegar a Jesus, é preciso passar por
Maria. Do mesmo modo, para sentir tudo o que
ha de grande e de terno no presepio, é preciso

conhecer de perto aquela de quetn vai nascer o
Filho de Deus.
A pureza infinita não podia descer a este
mundo, sinão para repousar numa pureza perfei
ta; e ninguém podia inclinar-se sobre este lirio
divino, que é o Menino Deus, sioão este outro
lirio humano, que é a Virgem Mae.
Contemplar a pureza imaculada de Maria é,
pois, contemplar já, como antecipadamente, a pu
reza de Jesus. E’ a isso que a liturgia nos con
vida. E’ o que vamos fazer, dizendo que é:
1. U m p r i v i l e g i o iusigne,
2. U in u b e l e z a incomparável.

S. O p riv ile g io insügne
Outróra os nossos primeiros pais foram cri
ados na justiça e na santidade; Maria, Mãe ver
dadeira do gênero humano, é criada numa justi
ça e numa eanlidade incomparavelmente maiores.
E’ uma alma perfeita num corpo perfeito!
Ela é de uma pureza que ultrapassa em al
vura a neve mais branca e o lirio mais imacu
lado. Ha manchas no scl. Não as ha em M aria!
A Imaculada Conceição, preservando Maria
de todo pecado, dã lhe a mais perfeita semelhan
ça com Deus, poudo-a numa ordem à parte, co
locando-a acima dos anjos e dos santos. Pri
vilegio tanto mais insigne que é único. Só a V ir
gem Santíssima o possuo.
O dernonio tem em seus grilhões o gênero
humano inteiro. Uma única criatura lhe escapa;
ela conserva a sua liberdade, e acorrenta o proprio demonio.
Um fogo imenso devora tudo. Uma úuica ár
vore conserva-se intacta neste abrasamento ge
ral.
4

_
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Um tirano apodera-se do universo. Uma úni
ca cidade a ele resiste, uma única fortaleza re
pele o jugo e faz parar a marcha do triunfador,
do conquistador.
Esta única criatura, esta árvore única, esta
fortaleza única é Maria!
O pecado original, tal um rio imenso, vinha
manchando todas as gerações. Chegando a Maria,
por um prodígio divino, pára, como outróra o
Jordão suspendera a6 suas ondas diante da Arca
da aliança.
'■
Maria, de fato, é a Arca da nova aliança, de
vendo servir de Tabernaculo ao Deus vivo.
Entre todas as demais criaturas, só Maria é
santa, desde sua primeira origem.
E’ diante desia maravilha do poder divino
que a liturgia põe'sobre os lábios de Maria es
tas palavras do In tró ito :
Regozijar-me-ei no Senhor, e m inlia alma
exultará de alegria em meu Deus, porque me
revestiu com a vestimenta da salvação e me co
briu com o manto da santidade. (Psal. XXI.)

II. B e le z a In c o m p a rá v e l
A beleza e a feiura disputam a possessão
do mundo, que nos aparece, ora belo com seres
encantadores, ora feio com monstros horrendos.
Parece um combate... ou uma rivalidade. O
Belo existe: é Deus; porém, Deus é invisível e
ninguém o póde vêr neste mundo. Mas se Ele fi
ca invisível, não deixa de espargir no mundo uns
vestígios da sua beleza infinita, pois o efeito
sempre se ressente da natureza da sua causa.
Eis porque ha criaturas belas neste mundo: são

elas um reflexo longínquo da Beleza infinita, su
prema.
As maravilhas da natureza, por exemplo, a
variedade e o esplendor das flo res... o azul do
firmamento... a majestade do oceano... a ameaça
dos relâmpagos... tudo isso parece dizer: Como
é belo Aquele que nos fe z !
ü homem, porém, é a criatura que conserva
o vestígio divino do modo mais oerfeito: a alma
humana nâo é simplesmente a obra da Criador:
é o seu sôpro.
Que coisa mais bela e suave do que o olhar
de uma criança ? ... o seu sorriso... o seu abra
ço... o seu sono... o seu canto! . . .
Mas a feiura também existe A . ela vem de
baixo, ao encoutro da beleza que vem de cima.
— Pelo pecado a morte — Per peccutum mors.
(Roín. V. 12)
Com uma fúria satânica, *a feiura lança-se
sobre a beleza e procura destrui la, traço por
traço.
Não ha criatura que, cêdo ou tarde, não re
ceba a visita- do verme que rasteja e rói... ne
nhuma que fique preservada da deformidade ou
das rugas, nenhuma que não necessite ser enco
berta nas duas extremidades da sua existência,
na entrada e na saída, porque é manchada e
horrível.
Mas é o homem sobretudo, é a sua alma que
apresenta o contraste mais doloroso da luta en
tre a beleza e a feiura.
O homem pensa como o anjo... De repente,
o que pensa o cobre de confusão.
Ele ama com o amor do serafim... e fogos
estranhos vêm perturbar o seu amor puro.
Assim, todas as criaturas, embora belas, são
maculadas e em breve desfiguradas.

E’ o Autor de todo o bem que as fez belas...
é o pecado que introduziu nelas a sua feiura.
*

*
»
Mas, oh! surpresa suave ! entre Deus, que. é
a beleza^infinita e as criaturas desfiguradas pela
feiura, vera colocar-se uma criatura que perma
neceu toda bela...
Ela é cheia de graças ... ; bendita entre as
mulheres... salva do naufragio universal da be
leza perfeita.
Á Igreja, em sua liturgia de boje, canta: —
Sois toda formosa e a mancha original não es
tá em vós. Aleluia.— Tota pulchra és, et macula
origina lis non est in te\!
Toda bela... completamente bela, era sua al
ma e em sua carne ; em suas faculdades e em
seus atos, era seus pensamentos e em seu amor;
isto é: a lieiezu criada inteira... a beleza iucoraparavel.
Couro diz ura poéta: (1)
Maria em si mesma encerra,
Com o mais perfeito esplendor,
As maravilhas da terra,
Do Céu, do Delo e do Amor.
M I, Couclusãro»
Eis aa duas verdades referentes à Mãe de
Jesus, as quais a liturgia nos apresenta neste dia
para melhor preparar-nos à festa de Natal.
Jesus vem... Dominas prope est! Ele já está
perto.
Ele é o sol que vem ilum inar o mundo. —
Krat lux vera, quae illum inat omnem hominem.
(Joan. I. 9) Mas, aDtes de surgir o sol, a aurora

J) Lo uri vai Cruz.

_____
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anuncia a sua chegada e prepara o olhar a con
templar o seu esplendor. Quce progreclitur, quasi
aurora consurgens. (Cant. VI. 9)
A vista da Mãe Imaculada prepara o nosso
coração para contemplar o Filho Imaculado, e
para recebe-lo na Sagrada Comunhão.
Oh! peçamos a Maria que uos comuuique
um pouco das admiráveis disposições com que
ela esperou e recebeu o Menino Deus na noite
de Natal.
E’ o mesmo Jesus! e Ele deveria encontrar,
senão outra Mãe igual — o que é impossível —
pelo menos umas das disposições de sua Mãe.??
Ela era imaculada... nós somos manchados
polo pecado; porém, não tendo a pureza por
privilegio e a beleza como adorno, peçamos a
Virgem Santa que encubra a nossa feiura com
o manto da nua misericórdia, e nos prepare, ela
mesma, para em breve apresentar-nos consigo,
no presepio, diante de seu JesuB.
EXEMPLO

B e n u u le te e sn b e le z a cie M a r ia
Lê-se na vida de Santa Bernadete, a leliz
vidente cie Lourdes, que um dia, interrogada por
uma de suas companheiras sobre a beleza da
aparição, ela não poude responder, a princípio,
senão por uma especie de êxtase. Depois, levada
a falar, acabou por dizer: «Para se fazer uma
ideia precisaria ir ao céu».
Um artista tinha sido escolhido para; fazer a
estatua de Nossa Senhora de Lourdes. Interroga
minuciosamente a Bernadete e fá-la reproduzir
a atitude, os movimentos, os gestos da Santa V ir
gem, os quais arrebataram tantas almas. Termi
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nada a entrevista, ele não poude deixar de excla
mar: «Os dados fornecidos por Bernadete são
de um ideal tão puro e tão elevado, que bastam
para demonstrar que viu uma beleza do céu».
0 artista foi-se embora, penetrado da gran
deza de sua missão; escolhe um bloco do mais
belo mármore de Carrara, e, com sua piedade e
talento, começa a realizar o ideal que trouxera
de Lourdes.
^Quando terminou a estátua foi apresenta-la
a Bernadete. «Ah! é^bela, mas não é ela. A di
ferença é como da terra ao céu!»
Tinha razão, mas o artista estava de ante
mão vencido, pois preciso lhe era reproduzir,
com meios emprestados à natureza, uma beleza
acima da natureza.
Até ao último suspiro ficou impressa na al
ma de Bernadete a imagem de Maria imaculada.
Alguns dias antes de sua morte, foi introdu
zida na enfermaria uma criança de 6 a 7 anos.
—Minha Irmã, diz a criança, é certo que vis
tes a Sma. Virgem?
— Sim, responde com voz baixa a enferma.
— E era muito bonita ? perguntou ainda a
criança.
— Muito bela, responde vivamente Bernade
te: tão bela que, quando alguém a viu uma vez,
deseja m orrer para ir ve-la de novo.
Morrer para vê-la ainda de novo ! Oh! que
doce palavra!
Talvez não possamos ter a felicidade de apli
ca- la a nós ; mas ao menos podemos aspirar a
morrer para vê-la nós também.
Possa a fisionomia da augusta e imaculada
Virgem gravar-se indelevelmente em nosso co

ração, como um ideal e comoíum centro de atra
ção que não permita desviarem-se as nossas aten
ções e se fixarem sobre as criaturas, que delas
só se apoderariam para as profanar e perder.
Maria, toda amante, e, deveria dizer, toda
sorridente, será assim um raio de luz em nossas
trevas, um bálsamo para as nossas chagas, um
repouso em nossas fadigas e um estímulo à vir
tude.

iiiiiihiiiiiiiiíiiiiiii

FESTA DE NATAL
EVANGELHO (Luc. II. 1—14):

1. E naqueles dias saía um edito de Cesar
Augusto, pura que se fizesse o rcccnsecuuento
de tudo o mundo.
2. Este prim eiro recenseamenlo fo i feito
por Girino, governador da. Síria.
3. E iam todos recensear-se cada um em
sua cidade.
4. E José foi também da Galiiéa, da cida
de de Nazaré, à Judéa, à cidade de Davi, que
se chamava Belém, porque era da casa e ja m iHa de Davi.
f>. Para se recensear junfamente com sua
esposa Mario, que se achava grávida.
G.
E estando alí, aconteceu completarem-se
os dias em que devia dar á luz.
7. E deu ã luz o seu filho primogênito, e o
enfaixou, e o reclinou numa marigedoura: por
que não havia lugar para eles na estai agem.
8. Ora, naquela mesma região havia uns
pastores que vigiavam e faziam de noite a guar
da ao seu rebanho.
9. E eis que apareceu ju n to deles um anjo
do Senhor, c a claridade de Deus os cercou, e
tiveram grande temor.
10. Porém, o anjo lhes disse: Não temais,
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porque eis que vos anuncio uma grande alegriar
que terá todo o p o v o :
11. Porque vos nasceu na cidade, de Davi
um Salvador, que é o Cristo Senhor.
12. E eis o (que vos servirá de) s in a l: En
contrareis um menino envolto cm panos, e dei
tado numa mangedoura.
13. E subitamente apareceu cora o anjo
uma multidão da m ilícia celeste, louvando a
Deus, e dizendo :
14. G loria a Deus no mais alto dos céus, e
paz na terra aos homens de bôa vontade.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

Sentimentos de Natal W
Durante quatro semanas nos preparamo à
lesta do Nascimento do Salvador. Euíitn eis ahi
este dia tão desejado . . .
Por cirna da gruta onde juz no presepio o
Verbo Eterno, o Filho de Deus, leito homem, os
anjos entoaram o seu liino celeste: G lória a
Deus nas alturas, e no, terra, paz aos homens
de bôa vontade!
O Evangelho nos conta os pormenores do
grande acontecimento ; limitemo- nos ao espírito
litúrgico, que a Igreja tem em vista lazer pene
trar nas almas. Este espírito consta de dois sen
timentos, que vamos meditar:
1. Sentimento de a d m ir a ç ã o ,.
2. Sentimento de a m o r . 1

1) Cfr. o nosso livro*. «Evangelho das festas lilurgicas»,
onde se encontram sois instruções sobre a festa de Natal.
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Tudo se resume nestes dois sentimentos: Je
sus vem salvar e conquistar as nossas almas.

I. Sentim ento d e a d m ira ç ã o
Antes de tudo devemos admirar o modo de
salvação escolhido por Deus. Este modo está
admiravelmente significado e simbolizado pelas
três Missas que os Sacerdotes podem celebrar
neste dia, em honra do tríplice nascimento do
Salvador:
O seu nascimento eterno no seio do Padre
Eterno, temporal no seio de Maria Sma., espiri
tual na alma dos resgatados.
Falar do nascimento do Filho eterno de Deus
é um modo popular de exprimir uma verdade
que ultrapassa a nossa inteligência.
A existência e a vida constituem a natureza
e a essencia de Deus, manifestando-se esta vida
pela geração eterna do Filho de Deus, no seio
de seu Pai.
Este Filho, tendo a mesma natureza e a mes
ma essencia que o Padre e o Espirito Santo, for
ma com Eles um únicp e mesmo Deus, proce
dendo do Pai, por via de geração intelectual, para
melhor exprimir a semelhança, como o Espírito
Santo procede do Padre e do Filho, por via de
aspiração de amor, para figuiíicar que Ele é
como o laço de amor que reúne as 3 pessôas divi
nas na lei divina da imanencia, ou autor eterno.
O como se faz isto... constitue o mistério da
Sma. Trindade, mistério fulgurante, mas impene
trável para a inteligência humana.
E’ para significar este mistério impenetrá
vel, que a Igreja manda celebrar a la. Missa á
meia-noite, no meio das trevas que envolvem o
mundo.
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A segunda Missa, celebrada na aurora do
dia, nos lembra o nascimento temporal do Filho
de Deus, na gruta de Belém.
Revestindo-se da nossa humanidade, tornan
do-se filbo do homem, o Salvador faz brilhar
uma nova aurora aos olhos do genero humano:
E’ a aurora da salvação, que terá o seu pleno dia
no Calvario.
E’ o início do grande mistério da misericór
dia. Deus não receia unir a sua essencia eterna
à cinza e pó da terra, para resgatar a humani
dade. Non horruisli Virginis u teru m !
ÜS A única pessoa divina de Jesus contem a
união perfeita da natureza divina e humana. Je
sus é Deus perfeito e homem perfeito; porém,
não possúe uma personalidade humana, o que
seria uma imperfeição para Ele, mas conserva
a personalidade divina, sem abdicar nenhuma
das suas prerrog tivas.
*

*

*

A terceira Missa é celebrada em pleno dia,
para significar que Jesus encarnado é a luz do
mundo. E ra l lux vera (João, I. 9) e que aquele
que segue esta luz está fora de toda treva. (1)
E não somente Ele é a luz do mundo, Ele é tam
bém a luz das inteligências.
Ele vem com a sua doutrina iluminar as al
mas, como vem com seu amor aquecer os co
rações.
A graça divina é o sol das almas, é a habi
tação espiritual de Deus na alma, como a Sagra
da Comunhão é a sua habitação corporal nesta
mesma alma!1
1) Ego sum lux ímmdi; qui sequilur me 11011 ambulat iu

teaebris. (Joau. VIII, 12j
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Que espetáculo inefável este tríplice nasci
mento... e como tal espetáculo deve excitar em
nós sentimentos de admiração, de louvor e de
gratidão!

II. Sentim ento d e a m o r
Quando contemplo o Filho de Deus no seio
de seu Pai, diz São Beruardo, sinto-me penetra
do de respeito, e treino de assombro diante da
sua iucomparavel majestade; mas, quando o v e 
jo no presepio, não pbsso já temê-lo: não posso
senão amá-lo. (1)
O liomem tem uma inclinação natural de
amor para. as crianças : o Filho de Deus quiz
fazer-se criança, para ganhar todos os corações.
Olhemos... contemplemos o presepio: Èit; o
Filho do Eteruo feito fraqueza e impoteacia.
Aquele que governa o mundo reclama os desvelos de uma Mãe !
Ele estende os bracinhos, pedindo, pelas suas
lágrimas, que o hospedemos em nos so coração,
que o aqueçamos pelo nosso amor, que o sir
vamos com ternura, para Ele não ser obrigado
a julgar-nos um dia com rigor.
Se nos comovem as lágrimas de uma crian
ça abandonada, ainda que fosse para nós estra
nha, quanto mais devemos comover-nos, vendo o
Meniuo-Deus, terna vítima, chorando e sofrendo
em nosso lugar.
Ei lo, este pequeno Jesus, estendendo para
d ó s as suas mãosinhas que sustentam o mundo,
afim de nos pedir o amor de nosso coração.
Quem terá a ousadia de contristar com sua1

1) Magnus Doniinus et laudabilis niinis; parvulus Dominus et ainabilis uiuiis. (.S. Beru. De Nat.)

tibieza esta divina criança, e arrancar de seus
olhos novas lágrimas de dôr ?
Amor com amor se paga!
Jesus vem trazer-nos o amor infinito de seu
Pai, pedindo em troca ‘ um pouco de amor dos
homens.
Ele não exige, Ele não se impõe. Ele supli
ca, na atitude mais terna e mais atraente, ca
paz de comover o coração liumano: a inocên
cia e as lágrimas de uma criança.
Jesus, vem, não somente para salvar-nos,
mas para ser amado. E como ludo é profundo
em seus desígnios, Ele quer ser amado com cs
sentimentos puros de que são capazes os nossos
corações.
Eis porque Ele quer percorrer todos os es
tados sucessivos da nossa humanidade : infancia,
adolescência, juventude, e quer revestir-se de
todos os aspetos com que póde apresentar-se a
beleza moral.
Aparecendo-nos hoje sob os traços de uma
criancinha, Ele quer receber de nós esta especie de afeição comovida e terna que se expe
rimenta diante de um ser delicado e frágil. Po
demos tomai-o em nossos braços... apertal-o con
tra o peito... e beijar, com lágrimas nos olhos, os
seus pésinhos, as suas mãosinhas, o seu delica
do semblante... Tudo é permitido com os peque
ninos.

III* C on clu são
O espírito litúrgico da festa de Natal é uma
admiração profunda diante deste Jesus encarna
do, tão grande e tão sublime; é um sentimento
de am or diante da pequenez, da fraqueza e da
amabilidade deste mesmo Jesus.

A admiração nos eleva até a altura da sua
grandeza velada; o amor nos lança nos braços
deste Jesus pequenino, tão amoroso.
' « O que te ríamos dito diante do presepio de
Belém, podemos dize lo diante do presepio das
nossas igrejas, não simplesmente em imaginação,
mas em realidade; nada faz parar o amor.
De um salto, Ele percorre dezenove séculos,
e que encontra Ele ? Um pensamento, que de
antemão e de longe 6e fixava sobre Ele.
Desde então, Jesus conheceu e recebeu os
sentimentos que nós' lhe exprimimos h o je ; e es
tes sentimentos, que brotam dos nossos corações,
são realmente depositados a seus p és: E’ a ad
miração para a sua grandeza velada, e a ternu
ra para a crianciuha do presepio.
Oh ! sim, falemos ao Menino Jesus, como se
estivessemos diante de seu presepio era Belém,
excitando em nós as impressões que alí teríamos
experimentado.
EXEMPLOS

1. A v e lh a vovó
Numa capela das Irmãs dos pobres, uma ve
lhinha estava diante do presepio, durante mais
de duas horas.
O Capelão, vendo-a tanto tempo e tão absor
ta a olhar para o pequeno Jesus, perguntou-lhe:
<gli! a vovó não está cansada de ficar ahi ?
O h ! não, respondeu a velhinha, tomo conta
do pequeno Jesus ... é o oficio das vo vó s!

2. A Im p eratriz da Á u s tria
Quaudo a Imperatriz Maria Teresa subiu ao
trono, depois da morte de seu pai, viu-se de re
pente cercada de nu merosos, inimigos resolvidos

—

63

—

a despoja-la das provinciasjque lhe havia deixado
o pai. Em toda parte via traição e perfldia.
Nesta situação angustiosa, esta mulher intré
pida refugiou se na única província que lhe
guardou fidelidade.
Alí reuniu os nobres do país e epresentouse diante da assembléia, tendo ao colo a crian
ça que devia ser um dia o Imperador José.
Com uma voz suplicante e os olhos rasos de
lágrimas, a Imperatriz conjurou aos príncipes e
súbditos da Hungria, que, por amor de seu filho,
defendessem os direitos do trono e o reinvindicassem em virtude do juramento de fidelidade.
O que não havia alcançado, nem os direitos
mais incontestáveis, nem os costumes mais res
peitados, alcançou-o a vista desta criancinha.
As palavras da Imperatriz foram abafadas
de palmas; o país renovou o seu juramento de
fidelidade com brados de entusiasmo, e todos os
nobres juraram de defender até a morte os di
reitos da sua soberania.
Na festa de Natal, vemos na gruta de Belém,
uma Princeza com o seu Glhinho: Maria, a Ra
inha do céu e da terra, tem em seus braços o
seu querido Jesus, o Mestre do Universo, nosso
Deus.
Por amor de seu Filho, que é também o nos
so Deus, eia nos conjura que conservemos e con
solidemos os seus direitos sobre a humanidade,
os quais lhe são contestados pelo demonio, a
carne e o mundo.
Será o nosso coração mais duro que o des
tes guerreiros austríacos?
Trairemos nós esta criancinha, entregando-a
a seus inimigos?
Não ! não! Nunca!

DOMINGO DEPOIS DE NATAL
EVANGELHO (Luc. II. 33-40)

33. Naquele tempo, havendo chegado o dia
da purificação, foi Jesus levado por seus pais
ao templo para ser'apresentado. E seu pai e
mãe estavam admirados das cousas que dele
se diziam.
34. E Semeão os abençoou, e disse a M aria
sua Mãe : Eis que este (Menino) está posto para
ruina e para ressurreição de muitos em Is ra e l:
e para ser alvo de contradição :
35. E uma espada trespassará tua alma,
afim de se descobrirem os pensamentos escon
didos nos corações de muitos.
36. Havia também uma profetiza (chamada)
Ana, filha de. Fanuel, da tribu de A s e r: estava
em idade muno avançada, e tinha vivido sete
anos com seu marido, desde a sua virgindade.
37. E (Unha. permanecido) viuva até aos o i
tenta e quatro anos: e não se afastava do tem
plo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e
orações.
33. Ela tombem, sobrevindo na mesma ocasi
ão, louvava o S>nhor, falava do Menino a to
dos os que esperavam a redenção de Israel.
39. E depois que cumpriram tudo, segundo
o que manduca, a lei do Senhor, voliat atn para
G aliltio, para a sua cidade de Nazaré.
40. Entretanto, o Menino crescia cheio de
sabedor i a : e >:i graça de Deus era com Ele.
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Felicidade e dor
Acabamos de assistir ao inefável mistério da
gruta de B elem : um Deus feito homem... deita
do num presepio, enquanto coros de Anjos can
tam o seu hino de glória e de paz.
Parece-nos que, após tanta felicidade, a Igreja
devia, nos domingos seguiutes, colocar evange
lhos que exprimissem a gratidão e amor da hu
manidade ; mas não; ela nos faz passar de re
pente e como sem transição, do deslumbramento
da gruta, ao suplício da profecia da dor.
Vemos ainda a pureza sem mancha, inclina
da por cima da pureza infinita do Filho de Deus,
e apenas Maria tem o tempo de recolher-se e de
compenetrar-se do grande mistério em que está
envolvida, e ei-la no dia em que apresenta o
seu Jesus no templo, em frente do veneranrando Simeão, que lhe prediz, quas e emtermos
brutais, que este doce menino é posto como um
sinal de contradição, e que uma espada de dor
trespassará a sua alma.
Porque esta mudança tão repentina ?
Ha aqui um mistério que importa meditar, e
o qual a liturgia de hoje nos re v e la : é o mis
tério da dor. E’ como para dizer-nos que :
1. N a fe lic id a d e devemos pensar na dor
2. N a d o r devemos pensar na felicidade.
Estes dois elementos constituem como a tra
ma da nossa vida, e devem sempre ser compa
nheiros inseparáveis.
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I. F e lic id a d e e d o r
A vida do homem é uma alternativa de fe li
cidade e de sofrimentos; felicidades fugitivas, e
às vezes dores permanentes.
A humanidade goza pouco e sofre muito.
Pela nossa natureza, nós somos inclinados
para a felicidade, porque somos criados para
ela.
O homem é um mendigo de felicidade.
Ele procura, ele trabalha, cava a terra, e
penetra o firmamento, transporta montanhas, e
enche os abismos; e isto sempre de olhos fitos
sobre uma felicidade que entrevê, que foge, e
não se deixa alcançar.
A criança procura no sorriso de sua mãe
o raio de felicidade que a sua natureza reclama.
A mocidade procura na espansão de seu
amor uma felicidade que se apresenta tão sor
ridente e [meiga, mas que se a f a s t a , m e d i d s
que é procurada.
Honras, dignidades, ciências e riquezas, tudo
apresenta para o homem promessas de felicida
de ; e muitas vezes, não traz senão dissabores
e desgraças.
Porque esta ilusão?
A razão é conhecida.
O pecado original perturbou a nossa natu
reza, desviou-a do caminho. Cabe-nos, a nós ho
mens, de retomar o caminho verdadeiro.
Deus criou o homem para” a felicidade no
paraíso terrenal, onde o amor constituía para
ele a felicidade.
Nossos primeiros pais, desobedecendo a Deus,
afastaram-se do amor, e foram condenados à dôr,
ao sofrimento, sob seus diversos aspétos.
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E* um castigo; é hoje uma lei: In dolore
paries filios... (1)
E o próprio Jesus, embora sem pecado, quis
sujeitar-se a esta lei, ao ponto que Isaias o cha
ma o homem das dores. (2)
Hoje, o caminho da felicidade aqui na terra
não é mais o amor, como tal, é o sofrim ento:
In dolore...
O coração humano, alterado em suas aspi
rações, não compreende mais o amor, senão para
gozar. Ora, o gôzo não é amor, é egoi6mo:
amar é dar, e o homem não quer dar, só quer
receber.
O que se chama hoje amor, é, muitas vezes,
volúpia, ou baixa sensualidade.
Deus. como pai bondoso e médico caridoso,
não nos tirou a felicidade, apenas mudou o ca
minho a trilhar para conseguí-la.
Antes do pecado, o caminho era o do amor.
Agora, é o do sofrimento.
O que o amor humano não consegue mais, o
sofrimento o alcança.
Eis porque na felicidade que Deus nos pro
porciona, não devemos esquecer a dor que nos
espreita. Inclinando-nos sobre o berço do Me
nino Deus, onde o seu sorriso nos cativa e con
sola, é preciso não esquecer o Calvário, onde o
seu sangue e as suas chagas nos resgatam,
Tendo o Menino Jesus nos braços e eobriudo-o de beijos, podemos entrever já a sombra
de qualquer profeta de dor, que aparece ao longe.
Foi assim a vida da Virgem; e esta vida é
mais que um exemplo: é uma lei.

1) In rlolore paries filios. — Gcn. III. 16.
Yirurn dolorum et scientem intinnitatem.— Is LIII 3.

2)

II. D o r e fe lic id a d e
Se a lembrança da dor é um meio de santi
ficar a felicidade, a vista da felicidade que se
espera, é um meio de suavi6ar a dor.
E* outro exemplo que a liturgia nos apre
senta e outro ensino que ela nos ministra.
A dor é uma necessidade em nossa vida.
Um poeta cantou um d ia :
Oh dor , tu és que modelas o homem!
E um outro:
Nada me faz maibr
Que as lágrim as da d o r!
A dor não é sómente um castigo, é uma ne
cessidade.
No estado de decadência, os liomens supe
riores são os que sabem sofrer sem desespero.
Quem nada sofreu não conhece a vida, nem
o mundo, nem a felicidade!
E’ a razão pcrque o homem se apega aos
lugares em que mais sofreu, e sente uma sa
tisfação em recordar os sofrimentos mais gra
ves que soube dominar.
Uma mãe tem mais amor a um filho que lhe
custou quase a vida do que a outro que poucos
cuidados lhe deu.
Os homens se apegam aos lugares que mais
lágrimas lhes arrancaram ao coração.
Porque isto ?
Porque o sofrimento ilumina, purifica e desápega da terra, e todos nós sentimos a necessi
dade desta iluminação, desta purificação e deste
desapego.
A ’s vezes, não temos a coragem de realizar
por nós mesmos estas operações necessárias,
então Deus se encarrega delas : o golpe é duro ..
o natureza se revolta. Mas, aplacada esta revol
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ta da sensibilidade, gozamos em nosso íntimo a
consolação de ter conseguido este resultado.
Quantos homens vivem na indiferença reli
giosa, porque Deus não lhes mandou o anjo lu
minoso, mas velado, do sofrimento, que lhes abris
se os olhos e o coração pelas lágrimas.
Quantos outros vivem santamente na terra,
ou triunfam hoje |no céu, porque o sofrimento
os abateu, açoitou, e lhes deixou entrever o que
é este mundo: um lugar de expiação.
No meio de dores, o homem tem que levan
tar os olhos para o céu, e esperar de lá conso
lação e força; senão, terá que se lançar no abis
mo do desespero.
Nestas horas, a esperança de uma felicidade
futura que segue a dor, como a bonança segue
a tempestade, é um raio de luz e um estímulo,
para suportarmos com resignação, os sofrimen
tos do momento presente. Ao ponto que se têm
visto santos sorrirem no meio dos mais atrozes
suplícios, tal S. Lourenço sobre a grelha ardente.

III. C on clu são
Mais uma vez podemos admirar a profun
deza do espírito litúrgico, que anima até a su
cessão do evangelho dominical.
Para certas pessoas que não sabem pene
trar a letra, e descobrir o espírito, o evangelho
dominical não passa de uma escolha de textos
fóra de toda vista sobrenatural. E’ um erro. A
liturgia sendo a manifestação dos sentimentos da
Igreja, constitue uma trama admiravelmente te
cida e dividida, de geito a prender o nosso es
pírito e dispô-lo aos efeitos que Deus quer pro
duzir em nós.

Passou-se a solenidade consoladora do Nataí.
Ainda está armado em nossas igrejas o presepio
figurativo do grande acontecimento.
E eis que a liturgia nos toma pela mão, e
do presepio nos conduz ao Templo de Jerusalém,
para alí ouvirmos a tremenda profecia das do
res de Jesus e de Maria.
Jesus será um sinal de contradição.
Maria terá a alma trespassada por um gladio
de dor.
E’ como se a Igreja nos dissesse :
No meio da felicidade lembrai-vos da dor,
que é o apanagio da vida ; e no meio da dor,
lembrai-vos da felicidade que se segue ao de
ver cumprido.
Deste modo, a esperança da felicidade suavisará a d o r; e, na hora da felicidade, a lem
brança da dor afastará toda presunção.
EXEMPLO

Um a noite de d o re s va le u m a
e tern id a d e
Agrícola, governador de Sebasto, condenou
quarenta soldados cristãos a serem lançados em
um tanque dagua gelada, caso recusassem abjurar
a fé. Despindo-se imediatamente, correram os
quarenta soldados para se lançarem no tanque.
«Uma noite de sofrimentos— disseram— vale
uma eternidade de delícias».
Tinham razão. Padeceram o martírio, e, hoje,
a Igreja os invoca como santos.
Colocaram os seus corpos numa carroça para
cs lançar ao fogo. Melitão, o mais jovem, vivia
ainda; deixaram-no, com esperança de que viria
a apostatar. Mas sua mãe lá estava; toma nos
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braços o filho, a quem tinham quebrado as per
nas, coloca-o na carroça, dizendo-lhe : Sê cora
joso, meu caro filho ! O Anjo que do céu te trou
xe a coroa, te espera! Sofre ainda nos últimos
instantes que te restam, para ganhares a palma
do martírio e, assim, me tornares a mais feliz das
mães!»
E esta mãe lieroica acompanhou"o carrinho
até à fogueira.
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FESTA DA CIRCUNCISÃO
EVANGELHO (Luc. II. 21)

21.
Naquele tempç, depois que se completa
ram os oito dias parà ser circuncidado o Me
nino. fo i lhe posto o nome de J E S U S , como lhe
tinha chamado o anjo, antes que fosse concebi
do no ventre (materno).

COMENTÁRIO LITÚRGICO

O espírito de sacrifício
Apenas decorreram oito dias que nos incli
námos por sobre a radiante visão da gruta de
Belém e beijámos com amor as mãosinbas es
tendidas do Menino-Deus, ao mesmo tempo, Filho
do Eterno e Filho da Virgem Imaculada.
Já ouvimos a voz do proíeta Simeão anunciar
a Maria os mistérios da dor que devem realizarse era redor de Jesus e em sua própria alma.
Eram apenas profecias... E eis que, hoje, a
liturgia nos apresenta a primeira realização des
tas profecias, o primeiro derramamento do san
gue redentor na ocasião da Circuncisão.
Esta festa é como a represeutação do espi
rito de sacrifício, que deve animar os que dese
jam seguir a Jesus.

Meditemos hoje este novo ensino que a Igreja
nos apresenta tão praticamente no ciclo das fes
tas litúrgicas. Vejam os:
1. As primeiras Vítim as*
2. Os im ita d o re s destas Vítimas.

I. A s p rim e ira s V ítim a s
Jesus não quer afastar nenhum isofrimento,
pois veiu a este mundo como vítim a ; e o proprio da vítima é ser imolada e aniquilada.
Não vem simplesmente para resgatar-nos...
vem também para ser um modelo ; como tal, quer
que tudo nElle seja humano, sem deixarem de ser
divinos os atos que emanam da sua personalida
de divina.
Não se tornou insensível; sente como nós
sentimos, e manifesta a sua dor, como^nós a ma
nifestamos: pelos gemidos, pelas lágrimas, como
o faria qualquer criança ae sua idade.
Jesus criança quer ser a primeira Vítima e
o modelo das vítimas.
Os suplícios da sua paixão poderão ultrapas
sar em intensidade a dor da circuncisão; esta
última, porém, não será inferior em amor e es
pírito de sacrifício.
E’ uma criancinha de oito dias apenas: tudo
nela é sensível; é teima, e o menor incômodo a
atormenta.
São as primeiras feridas... é a primeira efusão do sangue redentor!
Espía-se o primeiro olhar de uma criança recem-nascida... segue-6e com amor os seus pri
meiros passos, fica-se encantado pelas suas pri
meiras balbuciações.
E ficaremos nós menos sensíveis às primei
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ras dores, ao primeiro ato de vítima do amavel
Menino de Belém?
E não é sómente o pequenino Jesus que so
fre: perto dEle, de semblantes pálidos e altera
dos, estão Maria e José.
E’ a José que incuipbe o angustioso dever
de lazer sofrer Jesus, é ele o sacriBcador.
A Virgem Santa tem sobre os joelhos a de
licada vítima, e aperta em suas mãos as inãosinhas trêmulas do pequeno Jesus.
Ela aperta-o contra o seu coração... procura
abafar os fracos gemidòs que saem do peito da
criancinha.
José, com um gesto suave domina a resis
tência instintiva e faz correr o sangue do ino
cente, a que beija com ternura. E’ um sangue
divino! José perturba-se, suas lágrimas de com
paixão misturam-se com o sangue... mas sua mão
não hesita: a vontade de Deus domina tudo...
até sua imensa ternura por Jesus.
E Maria Sma.? A vista deste sangue opri
me-lhe o coração. E’ o seu proprio sangue... é
o sangue que corria em suas próprias veias, ha
apenas oito dias.
E ela pensa: Então, eu, sua Mãe, lhe dei es
te sangue, para depois retirá-lo ? para fazê-lo
derramar ?
Oh ! pobre Mãe!
Pode haver dor semelhante para um coração
de mãe ? Mas, ela também vê a vontade divina
acima da sua dor... e sofre com Aquele que vê
sofrer!

II. Os im itad o res destas V ítim a s
A circuncisão é, antes de tudo, um misté
rio de mortificação; e é como tal que a liturgia
no la apresenta.

_
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A vida inteira de Jesus é de humilhação e
sacrifício. A circuncisão é o símbolo da morti
ficação que devemos praticar para restabelecer
em nós a vida da graça e da perfeição.
No presepio, Jesus nos ensina a humildade;
na circuncisão, Ele nos eDsina a mortificação.
1. A MORTIFICAÇÃO DO GÓZO.
Jesus já sofria no presepio, onde seu corpinho, estendido sobre a palha, fremia de frio; mas,
aqui, a dor é muito mais cruel. A faca da cir
cuncisão rasga a sua carne e dela faz jorrar o
sangue.
Este exemplo clama bem alto que devemos
salvar-nos pelo sofrimento e não pelo gôzo, que
devemos aceitar com resignação 'as provações
enviadas pela divina Providencia.
2. O SACRIFÍCIO do amor profrio
Fazendo-se circnucidar, o Verbo encarnado
recebe em seu corpo o carater de escravo e de
pecador, porque lembra o pecado original.
Deste modo, as testemunhas da cerimônia
podiam dizer do Menino Deus: Eis aqui um es
cravo, um pecador.
Que humilhação para um Deus!
3. o sacrifício das nossas inclinações
Os antigos usavam a circuncisão da carne,
para significar a sua integração na lei de Moi
sés. Jesus Cristo a substituiu pelo que S. Paulo
denomina « circuncisão do coração». (1) Esta
consiste em extinguir as inclinações que nos
atraem para a terra, para a carne, para os sen
tidos e para este eu do amor proprio.1

1) lit circumcisio conjis iu s^úitu, uon litera. — Uom. II. 21)

III. C onelusfio
Na sucessão destas festas que a liturgia nos
apresenta, sentimos admiravelmente a ação do
Espírito Santo.
Antes da festa de Natal, a liturgia nos indica
as disposições que devem adornar nossa alma
ao aproximarmo-nos do berço do Menino Deus;
depois da festa, começa ela a indicar-nos o que
devemos fazer para conservar as graças rece
bidas ao pé do presepio.
Em primeiro lugal*-, é a submissão amorosa
à vontade de Deus, para que estejamos prontos
a receber tudo o que Deus mandar, 'embrandonos do sofrimento na felicidade e da felicidade
futura no meio dos sofrimentos.
O nosso espírito, assim disposto, tem que re
correr ao sacrifício; e este sacrifício é apre
sentado pela circuncisão do Menino Jesus.
Os demais exercícios de piedade — até mes
mo a sagrada comunhão — não produzem o seu
efeito na alma sem o espírito de sacrifício, que
constitue a base da santidade.
Rezar não basta; é preciso fazê-lo com aten
ção ; e isto já é um sacrifício.
Não basta comungar; é preciso fazê-lo com
recolhimento e oração ; e isto já é um sacrifício.
Não basta fazer o bem; ‘ é preciso fazê-lo
com intenção sobrenatural; e isto já é um sa
crifício.
O espírito de sacrifício é o fundamento
de todo o bem a realizar; e eis porque Jesus o
põe perto de seu presepio, no começo da sua
vida mortal, para que sirva de ensinamento e
de regra para todos os que desejam imitá-lo.
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EXEMPLOS

N e c e s s id a d e do sa c rifíc io
Santo Antonino conta em sua Suma Teoló
gica o seguinte fato, capaz de excitar-nos a um
grande amor pela mortificação ou sacrifício em
tudo o que Deus nos mandar.
Um homem, ao cabo de uma vida virtuosa,
foi atacado por uma moléstia tão violenta, que
após dois anos de tormentos horríveis, não ,os
podendo mais suportar, pediu a Deus que o dei
xasse morrer, para se vêr libjertado destas dores.
O seu anjo da guarda apareceu então, e lhe
disse:
— Deus ouviu a tua oração e está disposto
a atendê-la. Ele propõe, entretanto, que escôlhas
entre dois anos destes sofrimentos, ou 3 dias de
purgatório.
O pobre enfermo não hesitou em escolher
os 3 dias de purgatório, para onde a sua alma
foi, em breve, transportada.
Poucos momentos depois apresentou se o an
jo da guarda para consolá-lo; a alma, porém,
em meio de gemidos, queixa-se de o anjo tê-la
abandonado, durante vários anos, aos mais hor
ríveis tormentos!
— Que dizes? responde o mensageiro celes
te ; ha apenas uma hora que deixaste a terra e
teu corpo está ainda quente 6obre o leito mor
tuário ; e já falas de vários anos ?
Em sua infinita misericórdia quiz Deus suavisar os rigores da sua justiça em teu favor, e
permite que voltes ao mundo, para alí continua
res a sofrer as mesmas dores que antes achavas
intoleráveis.

A alma aceitou a troca, e de volta à terra,
retomou as enfermidades, que sofreu com pa
ciência até à morte. Contava sempre aos que
dele se aproximavam os tormentos horríveis que
padecem no purgatório aqueles que morrem sem
se terem purificado completamente , das peque
nas misérias da vida.

iiiiiiiii!iiiiii;iiiiin

DO M . DEP. DA C IRCUNCISÃO
EVANGELHO (Mat. II. 19-S3)

19. Naquele tempo, morto Herodes, eis que
© anjo do Senhor apareceu em sonhos a José
no Egito.
*
20. Dizendo: Levanta-te, toma o menino e
sua mãe, e vai para a terra de Is ra e l: porque
morreram os que procuravam (tirar) a vida do
menino.
21. E ele levantando-se, tomou o menino e
sua mãe, e fo i para a terra de Israel.
22. Mas ouvindo (dizer) que Arquelau rei
nava na Judeia em lugar de seu pai Herodes,
temeu ir para lá : e, avisado em sonhos, reti
rou-se para a Galileia.
23. E indo (para lá) habitou na cidade que
se chama N azaré: para que se cumprisse o
que tinha sido predito pelos profetas: Será
chamado Nazareno.

COMENTÁRIO LITÜRGICO

Os ensinamentos de Nazaré
Passáram-se os sofrimentos da Circuncisão.
A Sagrada Familia havia fugido para o Egi
to e alí esperava a ordem de regressar.
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Recebida esta ordem do céu, José preparase e, com o seu inefável tesouro, volta para á
terra de seus pais.
Eis que de repente o evangelho deste domin
go. nos apresenta Nazaré, onde a Sagrada Famí
lia'vai fixar a sua morada.
Nazaré !... nome suave, que a nossa imagi
nação povôa de ternura e de trabalho, e onde
encontramos os belos exemplos da vida de famí
lia e da prática de todas as virtudes.
Seguindo o temasque a liturgia nos apresen
ta no Evangelho, meditemos hoje:
1. Os e xem p los de Nazaré.
2. O modo de Im itá-los.
Exemplo e imitação são os dois grandes ensina
mentos do Evangelho, pois Jesus vem para en
sinar pela palavra e pelo exemplo.

I. Os e xem p los d e N a z a ré
As vistas de Deus na vida oculta de Jesus,
tão prolongada e obscura em Nazaré, são a for
mação dos homens pelo exemplo.
O exemplo, de fato, é mais persuasivo e mais
luminoso do que a palavra : E' a lição viva e
ativa que se coloca em nossa frente e nos ar
rasta para o bem.
Jesus vem a este mundo, não sómente para
sofrer e derramar o seu sangue, mas para to
mar a nossa natureza inteira e integral, afóra o
pecado, para mostrar-nos como pensa e ama, co
mo age e vive um sêr humano divinizado.
Como Deus é admiravel em seus planos!
Ele é Deus, e humaniza o seu Filho, para
que possa formar à sua imagem os seus filhos
adotivos deste mundo.

Somente Jesus Cristo conhece perfeitamente
Deus, ama-o e serve, como Deus deve ser ser
vido.
Só Ele pode levar na terra um» vida celeste...
e é dEle que os homens deverão aprender a v i
ver celestialmente.
Será possivel a esta pobre humanidade ter
uma vida celeste na terra?
Sim, é possivel, pois Jesus disse a todos
Eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz,
vós o façais também. (1)
Oh! não digamos que a nossa condição é
muito diferente da de Jesus... que Ele é Deus,
e possue forças divinas, enquanto nós somos
criaturas frágeis e inconstantes.
A verdade é que Jesus, apesar de ser Deus,
não levou em Nazaré uma vida divina, mas sim
humana, exercendo todos os atos de uma vida
comum, tal qual é a nossa... e isto durante 33
anos.
Durante o tempo da sua vida oculta, Ele
afastou as duas <-bras que convinham á dignida
de da sua pessoa: o milagre, porque ultrapassa
o poder do homem, e o heroísmo, porque ultra
passa as forças da maioria.
Veiu a este mundo, não para uns escolhidos,
mas para todos, para os fracos, os imperfeitos,
e até para os pecadores.
Os atos vulgores de que se compõem estes
30 auos da sua vida oculta são por Ele elevados
e t r a n s f o r m a d o s , para que a dignidade de sua
pessôa lhes comunique um valor infinito.
O menor ato de Jesus adquire o valor dos1
1) Kxeinplnm enim dedi voliis, ut. qucimidmodura ego fei*i vobis, ila et vos faciatis. (Joan. XIII. 15)
I»
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.sentimentos que o inspiram; 'e estes sentimentos
são os de um Deus.
Os homens não podem dar, sem dúvida, o
mesmo valor a seus atos; porém, não é o valor
tios atos de Jesus que devemos reproduzir, mas
sim os sentimentos que a graça nos inspira.
E’ esta graça que faz nossos atos participa
rem do valor dos atps de Jesus, comunicando-lhes
um valor imenso.

II. O m odo d e imttá>los
Maravilha divina, que a liturgia não cessa
de incutir-nos e que compreendemos tão imperíeitamente: Não sómente Jesus viveu a nossa
vida; mas quer que nós vivamos a vida dEle !
Para este fim dá-no o meio de elevar os
nossos atos e de divinizá-los. ..
São Pedro nos ensina que, pela graça, par
ticipamos da natureza divina. (1)
Ora, chama-se natureza de um ser o que é
o principio da sua atividade, das suas ações.
De modo que a graça nos dá a faculdade
de produzir ações divinas, de agir como Deus
8ge; em outros termos: de imitar Jesus Cristo,
Deus feito homem.
Que inefável mistério de grandeza!
Nós também, embora em título menor, temos uma
alma divinizada...
Nós também, como filhos de Deus, somos
ooherdeiros de seu reino.
Nós também somos transformados pela gra
ça sautificante, como Jesus, o Filho de Maria, foi.
transformado pela união liipostática.

li Ut, per liaec, elíiciainini divinae consortes naturae (Z.
I’e'i.1. 4>

Nós também somos animados pela ação do
mesmo Espírito Santo.
Eis a nossa grandeza sobrenatural e o poder
da graça em nós.
Vamos pois., a Nazaré, com Jesus. Alí, Ele
nos mostrará as virtudes que praticou, para atrairnos pelos seus exemplos!
E para que ninguém possa pretextar a sua
fraqueza para não aceitar uma vida de sacrifí
cios, Jesus não nos deu simplesmente o exem
plo : Ele amou.
Percorrendo a sua vida oculta, encontramos
em cada ação um exemplo e uma prova de
amor.
O segredo de Nazaré é saber descobrir, no
exemplo que indica o caminho, o amor que eleva
e estimula. ..
Jesus nos ama... ficaremos insensíveis a
este amor ? Será Ele o único a amar ?
Contemplemos o delicioso adolescente de
Nazaré. E’ o modelo que devemos reproduzir.
Ele alí se fez pequenino, para tornar-se imita vel!
Ele escolheu uma vida comum para estar
ao alcance de todos.
Ele se fez pobre operário, para poder ser
imitado tanto pelo pobre como pelo rico. Pouco
importa que as condições de vida sejam dife
rentes. Não são os atos como tais que devemos
reproduzir, são os ensinamentos destes atos.
Não é o vestido que faz a semelhança, 6 a
fisionomia.
O' Jesus, mostrai-nos a vossa fisionomia...
queremos reproduzir uns traços dela!

—
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III. C on clu são
Eis o que é Nazaré para as almas ávidas de
ideal: e eis também a razíio porque a liturgia
dos domingos, logo após os grandes mistérios
de Natal, nos apresenta a vida oculta de Jesus
em Nazaré.
E’ apenas uma apresentação. Nos domingos
subsequentes, a Igreja far-nt s-á penetrar na vida
íntima da Sagrada Familia, apresentando-nos os
exemplos de Jesus, de Maria e de José como o
grande ideal das ínmilias e dos indivíduos.
O espírito iitúrgico desta época é evidente
mente a contemplação de Nazaré, para excitar,
em nosso espírito, o desejo de imitar os exem
plos de Jesus, e, em nosso coração, a correspon
dência ao amor que tão doce e suavemente se
irradia de Nazaré. (1)
Contemplemos pois atentamente a radiante
fisionomia de Jesus, na lidnde tão atraente da
sua meninice e adolescência.
EXEMPLO

Jesus ad o lescen te
Não é para nos inspirar temor que o Filho
de Deus baixou do céu ; Ele não vem para íazer
escravos, mas para ter amigos.
Levantemo-nos, pois, e não receiemos fitálo... Aliás Ele mesmo nos fita.
O divino Adolescente, ao ver-nos aproximar
dEle, parou o seu trabalho. E ei-lo no fundo da
oficina, ereto, tendo ainda um pé em cima da
madeira que estava trabalhando e as mãos gra-1

1) Sert 4««aiaM ipie prior íilexit nos. — 1. Jo. IY. 10.

ciosamente cruzadas sobre o machado que esla
va manejando.
Oh! celeste aparição !
Não, nunca a terra viu, nem tornará a vejr
aparição semelhante! O Filho de Maria 6, devéras, o mais belo dos filhos dos homens !
Os proprios espíritos celestes devem incli
nar se por sobre o mundo, para admirar as v i
sões inefáveis de Nazaré.
Max Caron

FESTA DA EPIFANÍA
EVANGELHO (Mat. 11. 1 -1 2 ):

1. Tendo pois nqscido Jesus em Belém de
Judá, reinando o rei' Herodes, eis que uns Ma
gos chegaram do Oriente a Jerusalém,
2. dizendo: onde está o rei dos judeus, que
é nascido? porque nós vimos a sua estrela no
Oriente, e viemos adorá-lo.
3. E ouvindo isto o rei Herodes turbou-se
e toda (a cidade de) Jerusalém com ele.
4. E convocando todos os príncipes dos sa
cerdotes e os eseribas do povo, perguntava-lhes
onde havia de nascer o Cristo.
5. E eles lhe disseram: Em Belém de Judá:
porque assim fo i escrito pelo profeta:
6. E tu Belém, terra de Judá, não és a m í
nima entre as principais (cidades) de Judá:
porque de li sairá o chefe que ha de comandar
Israel, meu povo.
7. Então Herodes, tendo chamado secreta
mente os Magos, inquiriu deles cuidadosamente
em que. tempo lhes tinha aparecido a estrela.
S.
E enviando■os a Belém,, disse: Ide e in 
formai-vos bem acêrca do menino e, quando o
encontrardes, comunicaime, afim ide que tam
bém eu vá adorá-lo.
9. E eles, tendo ouvido as palavros do rei,
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p a rtira m ; e eis que a estrela que tinham visto
no Oriente ia adiante deles, até que, chegando
sôbre (o lugar) onde estava o menino, parou.
10. Vendo (novaraente) a estrela, ficaram
possuidos de grandíssim a alegria.
11. E entrando na casa, encontraram o me
nino com M ario, sua Mãe, e p ro stra n d o se o
a d o ra ra m : e abrindo os seus tesouros lhe ofe
receram presentes (de) ouro, incenso e m irra .
12. E tendo recebido aviso em sonhos para
não tornarem a Hcrodes, voltaram p o r outro
caminho para o seu país.
------- -

* -----

COMENTÁRIO LITÜRGICO

O espírito de fé
A festa da Epifania, ou manifestação, no»
lembra a tríplice mauife6tação do Filho de Deus:
na ocasião de seu batismo, nas bôdas de Caná
e aos Reis Magos.
E’ a manifestação de sua grandeza, de seu
poder e de sua misericórdia.
O que sobresai, entretanto, é a adoração do
Salvador recem-nascido pelos Magos (sábios)
ou reis; donde o nome de Festa dos Reis Magos.
O Evangelho explica era suas minudencias
o acontecimento. Basta-nos examinar a parte
doutrinai e moral que a Igreja nos apresenta
nesta festa, e que ela destaca na liturgia do dia..
Esta doutrina prática póde resumir-se nos
dois pontos que, vamos meditar:
1. O esp írito de fé dos Magos.
2. A a tiv id a d e desta fé.
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Estes dois pontos sobresaera cm alto relevo
no procedimento dos.uMagos, e formam como a ba
se dos sentimentos que a festa deve inspirar-nos.

I. O esp irito d e fé
A fé consiste em crôr em todas as verdades
reveladas por Deus e propostas pela Igreja in
falível, por Ele instituída.
Esta fé é a base da santificação. (1)
O espírito de fé é- mais do que uma base;
é o graude meio de santificação.
O espírito de fé, é o uso da fé na vida, é
a fé prática ; a fé e as obras de que fala o Após
tolo: A fé que opera pela caridade. (2)
O espírito de fé consiste em vêr Deus em
tudo, e em agir com o fim de agradar a Deus,
fazendo a sua santa vontade.
Não ter fé é ser incréu.
Agir sem fé é ser animal.
Agir com fé é ser cristão.
A fé é um dom de Deus, transmitido pela
instrução, pela reflexão, pela sinceridade de vida.
O espírito de fé é adquirido pela correspon
dência aos impulsos da graça e pelos esforços
em agradar a Deus.
E‘ este espírito de fé que admiramos no pro
cedimento dos Heis Magos.
Eles sabem vêr a mão de Deus em tudo; e
esta mão providencial dispõe tudo com medida,
número e peso para o bem dos eleitos. (3)

1) Jw>l,us ex fido vivit. — Uom. í. 17.
:>) KíiIrs ipiae por caritulcm operatur. — Galat. V.—tf.
3) Omnia in mensura... numero... pondere disposuisti. —
Sap. Xi. 1\ Oihgeiitibus Deuiu, omnia eooperautur in bonum.
— Rum. VIII. 28,
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Veado aparecer no firmamento uma estrela
mais luminosa que as demais, 'lembram-se eles
da profecia de Daniel: — lim a estrela brilhará
sobre Jacó. E sentindo a luz divina penetrar em
seu espírito e um impulso animar a sua voutade,
não hesitam em deixar tudo para irem à procu
ra do Messias prometido.
Longa é a caminhada... incerto o êxito da
viagem... Pouco importai A estrela é um sinal,
o impulso interior é uma graça divina; eles não
hesitaru, e empreendem uma viagem de vários
mêses, por caminhos desconhecidos, por entre
vales ,e montanhas, rios, florestas e areias do
deserto, mas pouco importa! eles seguem a es
trela. os olhares fitos sobre o céu!
Chegam em Jerusalém, onde são recebidos
pela mais fria indiferença, quase com hostilida
de, e no meio de uma ignorância que deveria
desanimá-los. Pouco importa! Eles indagam: On
de está o rei dos judeus recém-nascido'^
A estrela desaparece e os deixa eutregues às
mãos e às indicações dos judeus: pouco lhes im
porta. Sabendo dos lábios dos sacerdotes que o
lugar do nascimento do novo Rei é Belém de
Judá, eles seguem o caminho indicado, até que,
de novo, a estrela ilumine os seus passos.
Chegam em Belém. Procuram um Rei, e a
estrela pára em cima de uma gruta miserável...
Procuram o grande Monarca, e encontram um
pobre meniuo, deitado numa mangedoura. Procu
ram o Salvador, e encontram uma criancinha
tiritando de frio, deitada sobre a palha, entre 2
animais.
E estes Reis admiráveis não perdem a fé . ..
sem hesitação, prosiram-se de joelhos diante des
te Menino, adoram-no como Rei, como Deus e
como Verbo Encarnado.

Que homens admiráveis!... Que espírito de
íé sublime !... Que elevação de id e a l! . . . Que
Ermeza de confiança em D eu s!. . .

IK. A

a tiv id a d e d a fé

O espírito de fé é o sentimento dominante
Magos. Mas não se limita simplesmente
às disposições.
Ter fé e ter espirito de fé não é bastante
ainda; é preciso que esta fé seja ativa, produtiva.
São Tiago anatematizou a fé sem as obras,
exigiudo que sejamos factor operis, (1) fator de
obras, e não simplesmente auditor esquecido.
A fé sem as obras, diz ele, é uma fé morta. (2
Os Reis Magos sobresaem ua atividade da
fé, como sobresaír8m no espírito de fé.
Nada de reflexões inúteis, de pessimismo, de
impossibilidades imaginarias : Deus lhes fala por
meio de uma estrela e os excita por meio de
um impulso interior; e^ei los em plena atividade.
Certainente devem ter-lhes chegado, aos ou
vidos do espírito aR mil objeções que em tais
circunstancias se apresentam:
Quem sabe se tal estrela é realmente um si
nal do céu ?
Como poderão atravessar o grande deserto ?
Aonde os conduzirá tal estrela ?
Como podem deixar seus negocios de gover
no, de familia, de interesses pessoais ? etc., etc.
Sendo homens inteligentes, estudados, de po
sição e de responsabilidades, todos estes pensa
mentos, e mil outros, se devem ter apresentado
a seu espírito. Mas eles souberam responder a
dos R p ís

1) ,lao., I. 25.

2) Fides, si nom lialieat opera, morhia est. —Jac. II. 17-

tudo pelo espírito de fé, e agiram imediatamen
te, sem perda de tempo.
Sem demora começam a longa jornada por
terras desconhecidas. Viajam, indagam, seguin
do a estrela luminosa, que llies serve de guia.
Na hora em que esta desaparece, às portas
de Jerusalém, não esperam na ociosidade que
reapareça, mas penetram na cidade, indagam de
de novo, procuram, até receberem notícia certa
de que é em Belém de Judá que deve nascer
0 Messias.
E obtida esta informação segura, logo des
pedem-se de Ilerodes, e continuam a caminhada,
até chegarem perto da gruta onde párou a estrela
condutora.
Com a mesma atividade descem, penetram
na gruta, onde encontram a recompensa do sua
fé e de sua iucansavel atividade : a pessoa do
Menino divino, que lhes sorri dos braços da Virgem-Mãe. (1)
Depois de terem adorado o Menino Deus, a
mesma atividade os anima. Voltam para seu
país, convertidos, discípulos ardentes do Salva
dor; tornam-se mais tarde apostolos, e chegam
até a dar o sangue em testemunho da fé.

III- C on clu são
Tais são os exemplos luminosos que a Igreja
nos apresenta na festa de hoje.
O Menino Jesus é o centro de tudo... Ele
vem manifestar-se ao inundo; esta manifestação,
porém, deve ser acolhida. E eis que a Igreja nos
apresenta os modelos de acolhimento, ou melhor1

1 — Et inveneruiit puei-um «um Maria Màtre ejus.—Mat, 11. 11 m

92

—

—

as disposições com que devemos acolhel-a: o
espírito de íé e a atividade desta fé.
O espírito de fé, que não se limita em crer,
mas que faz penetrar esta fé nos pormenores da
vida; e esta. 16 ardente tcrmvce, necessariamen
te, ativo, produtiva.
O espírito de fé quer agir, quer'expandir-se,
quer comunicar se, .quer envolver os outros em
suas clminas.
Belo, tocante exemplo! Lição ntrahente e
prática para todos os que querem anuir o Meni
no Deus!
EXEMPLO

A le g iã o T e b an u
No vale de Martigny, na Suissa, o Imperador
Maximiauo deu ordem que o seu exército sacri
ficasse a falsos deuses.
A le g iã o te b a n a , c o m p o s ta d e 10.000 h o m eD s ,
e r a in t e ir a m e n te c ris tã . R e c u s a r a m , p o is, e s te s
v a lo ro s o s s o ld a d o s f a z e r u m a to d e id o la tr ia ,
p ro h ib id o p e la r e lig iã o e p e la c o n s c iê n c ia .

Por isso, em seu fanatismo pagão, mandou o
Imperador fosse dizimada a legião à vista de to
dos, para amedrontar os outros.
Ninguém vacilou.
A matança foi repetida uma segunda vez,
mas sem resultado; protestaram todos que esta
vam dispostos a morrer pela f é !
Exasperado, o Imperador ameaçou matar to
da a legião, até ao ultimo homem.
Nenhum efeito produziu a ameaça, e a legião
em peso respondeu que, para Deus, sabería sofrer
e morrer, mas que nunca renegaria a sua fé.
Os comandantes da legião, Exuperio e Cân

dido César, disseram então ao Imperador: «Nós
vos devemos o serviço militar, mas não nos é
lícito renegar o nosso e vossb Deus. Juramos a
Deus fidelidade antes de jurá-la a César. E co
mo, ó Cesar, podereis ter confiança no segun
do juramento, se fotmos iDÍieis ao primeiro?»
E estes 10.000 homens deixaram-se assassinar
baibaramente, de preíeroncia a trahirem a sua
fé.
E’ um exemplo admiravel de firmeza e de
coragem, e a expressão sublime de üm espírito
de fé ativa, que não conhece vacilação ou tardanças.

1° DOM. DEPOIS DA EPIFANÍA
EVANGELHO (Luc. II. 42-52)

42. Naquele tempo', quando chegou Jesus
aos doze anos, indo eles a Jerusaletn segundo
o costume daquela festa,
43. Acabados os dias (que ela durava), quan
do voltaram, ficou o Menino Jesus em Jerusalem,
sem que seus pais o advertissem.
44. E julgando que Ele fosse na comitiva
caminharam uma jornada, e (depois) procura
vam-no entre os parentes e conhecidos.
45. E, não o encontrando, voltaram a Jeru
salem em busca dEle.
46. E aconteceu que três dias depois o en
contraram no templo sentado no meio dos dou
tores, ouvindo-os e interrogando-os.
47. E todos os que o ouviam estavam ma
ravilhados da sua sabedoria e das suas res
postas.
48. E quando o viram, admiraram se. E
sua Mãe disse-lhe: Filho, porque procedeste as
sim conosco ? Eis que leu pai e eu te procurávamos cheios de aflição.
49. E Ele disse-lhes: Para. que me buscaveis V
Não sabieis que devo ocupar-me nas cousas de
meu Pai ?
50. E eles não entenderam o que lhes disse.
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51. E desceu com eles e fo i a Nazaré, e eralhes submisso. E sua Mãe conservava todas es
sas cousas no seu coração.
52. E Jesus crescia em sabedoria, em idade
e em graça diante de Deus e diante dos homens.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

O amor de família
Depois de nos ter mostrado o lugar aben
çoado onde Jesus devia passar a maior parte da
sua vida terrestre, a Igreja nos faz penetrar na
vida íntima da Sagrada Familia.
E’ um quadro encantador.
Jesus adolescente, com a idade de 12 anos,
acompanhava Maria e Jo6é na visita que todos
os Israelitas deviam fazer ao Templo na ocasião
da Páscoa.
Jesus dá a seus queridos pais, e a todos
nós, uma lição de desapêgo, quando se trata das
cousas de Deus... Desapêgo dos filhos a seus
pais, e dos pais a seus filhos; desapêgo que é,
tantas vezes, o maior obstáculo para as vocações
a uma vida superior.
Meditemos hoje esta grande lição, examinan
do de perto :
1. O a m o r entre pais e filhos.
2. As c o n se q u ê n cia s do amor natural.
Esta meditação vai levantar o véu que es
conde uns tantos fenômenos, à primeira vista in
compreensíveis, mas de consequências imensas
na vida dos homens e das famílias.
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2. O a m o r dos p ais aos filh o s
A lei diviua ordena que os filhos amem a
seus pais, mas não ordena que os pais amem a
seus filhos, porque tal amor é uma lei da pró
pria natureza. Tal preceito seria inútil, por ser
mera repetição do que Deus gravou no coração
dos pais.
Que os pais tenhajn amor a seus filhos, é
uma lei natural; notemos, porem, que Jesus Cristo
veiu sobrenaturalizar a lqi natural.
E é esta sobrenaturalização que falta muitas
vezes entre os proprios católicos.
Eles têm amor a seus filhos segundo a na
tureza, pois, amando aos filhos, amam ainda a si
mesmos, porque os filhos são um prolongamento dos
pais ; é, pois, um amor egoista.
O que Jesus Cristo quer é que os pais amem
seus filhos em Deus e para Deus.
Isto é, não somente porque são seus filhos,
mas porque são autes de tudo filhos de Deus.
Os pais lhes deram um corpo sensitivo, corrutivel.
Deus lhes deu uma alma espiritual, imortal,
criada por Ele à sua imagem e semelhança.
A alma vale mais que o corpo. (1)
Aquele que deu a parte mais importante do
nosso ser deve, pois, ter a primazia, a precedencia.
Deus em primeiro lugar!
Lembrem-se os pais que a sua autoridade
sobre os filhos uão é absoluta: depende da au
toridade primaria de Deus.
E’ o que os pais nem sempre compreendem.
Pretendem às vezes suplantar, substituir aI)

I) Noime anima plus est <iua!ii esea?. corpiis... —i‘v\at. VI. 2f>.
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autoridade divina, outorgando-se uma autoridade
absoluta e exclusiva sobre seus filhos, que são
em primeiro lugar, filhos de Deus.
*

*

•

Os fihos devem amar seus p ais: é também
uma lei natural, mas é sobretudo uma lei divina.
Os pais são para os filhos os representan
tes de Deus, a autoridade de Deus feita visivel.
Infelizmente, como dizem os psicólogos, o
amor desce e não sobe sinão fracamente.
Os filhos não amam os pais como os pais
amam os filhos.
Amam neles mais os bemfeitores do que os
progenilores. E’ outra forma de egoísmo; faltalhes,-muitas vezes, o elemento divino: Amor aos
pais em Deus, e para Deus.
Eis porque há maus filhos: filhos que só
amam os pais, enquanto deles recebem bene
fícios ; Amam, deste modo, os beueficios, e não
os pais.
Tal amor mal orientado é a causa das nu
merosas perturbações que diariamente presen
ciamos nas famílias e na sociedade. Ha amor na
tural; não ha amor sobrenatural.

I I . As c o n se q u ê n c ia s d o a m o r n a tu ra l
As consequências do amor simplesmente na
tural dos pais a seus filhos e dos filhos a seus
pais são sempre desastrosas.
Os pais, não enxergando sinão os laços na
turais que os prendem aos filhos, não procuram
dar a estes uma educação religiosa, não lhes for
mam o carater, nem o coração; mas contentamse com lhes dar uma instrução que os habilite
para um emprego rendoso, e uma educação mo
delada sobre sentimentis egoístas.
7

Se tais filhos — como pode acontecer, pois
a bondade de Deus não tem limites — aspirarem
a uma vida mais cristã, mais santa que a vida
comum, encontram logo uma oposição. Esta é
tanto mais tenaz quanto os pais vivem afastados
de seus deveres religiosos, ou jazem na igno
rância religiosa.
Se um filho pede licença para ser sacerdote
ou religioso, levanta-se uma tempestade de re
clamações.
O pai precisa do filho para suceder-lhe no
oficio ; a mãe não pode resignar se a uma se
paração ; |ele tem que ser o arrimo e a conso
lação de sua velhice.
Se é uma filha, a oposição é maior ainda.
Permitirão que ela ande pelo mundo, que se
perca, que se lance num porvir desconhecido e
duvidoso. Fale, porém, em consagrar-se ao ser
viço de Deus, em entrar na vida religiosa, e é
uma tempestade de lágrimas, de desespero e até
de ameaças...
Estes pais não podem separar-se dos filhos,
para entregá-los a Deus, em que encontrarão a
felicidade ; mas estão dispostos a todos os sacri
fícios para entregá-los ao mundo, à incerteza do
futuro e até à desgraça da perdição eterna,
u Triste cegueira de um amor mal orientado,
cuja vista não ultrapassa a hora presente e cu
jo apego não passa de um egoismo brutal!
m *

*

Este mesmo amor natural, da parte dos fi
lhos não é menos desastroso.
Enquanto os pais são de qualquer utilidade
aos filhos, estes lhes dão um cantinho em seu co
ração.
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Mas, quaado chega a velhice, a inutilidade na
vida, ei-los, muitas vezes, relegados em segundo
ou terceiro plano, sem afeição, sem atenção, sem.
carinho.
A velhice que vai encontra o que deu à ju
ventude que veiu.
E se as coisas não chegam a estes extremos,
em razão da educação recebida, do ambiente so
cial em que se vive, quasi sempre o tempo es
tende, entre estes dois corações feitos para se
amarem, o véu espesso da indiferença que só
vê o exterior e de egoismo que só enxerga o in
teresse pessoal.

III. C o n clu são
Como é admiravel a Igreja em apresentarnos os eusiuameutos da vida de Jesus!
Ainda sob a impressão dos encantos de Je
sus no presépio, ela nos leva a Nazaré para ali
admirarmos o modelo perfeito da família cristã.
E depois de termos contemplado o conjunto
desta família admiravel, ela nos mostra o amor
sobrenatural, que une cada um dos membros
desta família.
E’ Maria e José amando Jesus com todas as
veras de seu coração.
E’ Jesus amando a seus queridos pais, cóm
todo a ternura de seu grande coração ; mas aci
ma deste amor Ele coloca os interesses de seu
Pai, que deve estar acima de todo outro amor.
Ele tem que separar-se de Maria e de José,
sabe que o seu desaparecimento fa-lo-á derra
mar lágrimas, e lhes meterá na alma a mais pun
gente inquietação... Pouco importa! E' a hora de
ocupar-se das cousas de seu Pai... e diante des

te dever divino, todos os deveres humanos se
eclipsam.
Jesus íica em Jerusalem, Maria e José pro
curam-no, cheios de aíiição. Mas Ele cumpre o
seu dever: Deus em primeiro lugar!
Compenetremo-nos desta lição tão enérgica
que a liturgia nos dá, e procuremos adapta-la à
nossa vida. Amemos a Deus acima de tudo e
submetamos a este amor os laços mais sagrados
que nos prendem ne^te mundo. Assim, teremos
direito a esta grande' recompensa prometida
pelo proprio Jesus Cristo : Aquele que deixar a
casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou
a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou os cam
pos p o r causa de meu nome, receberá o céntuplo e possuirá à vida eterna (Mat. XIX. 29)
EXEMPLO

P a is q u e a m am os filh o s
Santa Demetríades filha do Cônsul Olibrio,
era jovem de uma formosura sem par, única
herdeira de uma imensa fortuna, podendo ser a
primeira no mundo romano diz S Jerônimo.
Podia aspirar à mais brilhante união da terra
mas não quiz aceitar outro Esposo que Jesus
Cristo.
Demetríades não cessava de implorar a Deus
com lagrimas, que dispuzesse o coração de seus
pais, para que lhe dessem licença de consagrarse a Deus.
Chegado o dia em que devia tomar uma re
solução definitiva, apresentou-se diante da sua
mãe, a princeza Juliana e diante de sua avó
Proba, e lançando-se por terra, suplicou, em meio
de soluços, que lhe dessem a licença de deixar
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o mundo e de consagrar a sua virgindade a Je
sus Cristo, na vida religiosa.
Proba e Juliana, repletas do espíritoLdo Evan
gelho, apressam-se em levantar a jovem tão ternamente amada, e, abraçando-a, por entre lagri
mas, exclamam com amor sobrenatural. «Oh! fi
lha querida, sê bendita! Vais enobrecer mais
ainda a nossa nobre familia, com o resplendor
da virgindade ! »
Este dia, conclue S. Jerônimo, foi para esta
familia, a mais alegre de todas as festas.
Amavam-se sobrenaturalmente, para Deus :
e este amor só procura agradar aquele a quem
se ama.

niiiiiiiiiiiiiiiiiniii

2” DOM. DEPOIS DA EPIFANfA
EVANGELHO (Jo. II. 1—11)

1. Naquele tempo celebravam-se umas bo
das em Caná da G alileia; e encontrava-se lá a
Mãe de Jesus.
2. E fo i também convidado Jesus com seus
discípulos para as bodas.
3. E faltando vinho, a Mãe de Jesus lhe
disse: Não têm vinho.
4. E Jesus disse-lhe: Deixe estar, Senhora,
ctddarei disso, embora não lenha chegado ain
da a minha hora.
5. Disse sua Mãe aos que serviam ’. Fazei
tudo o que Ele vos disser.
(>. Ora, estavam alí seis talhas de pedra,
preparadas para a purificação judaica, que le
vavam cada uma duas ou três medidas.
7. Disse-lhes Jesus: Enchei as talhas de
agua. E encheram-nas até em cima.
8. Então disse-lhes Jesus : T ira i agora e
levai ao arquitriclinio. E eles levaram. E o a r
quitriclinio, logo que provou a agua convertida
em vinho, como não sabia donde lhe viera (este
vinlio), ainda que o sabiam os serventes, p or
que tinham tirado a agua, o arquitriclinio cha
mou o esposo e disse-lhe:
10. Todo homem põe prim eiro o bom vi
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nho ; e quando (os convidados) já têm bebido
bem, então lhes apresenta o in fe rio r; tu, ao con
trário, tiveste o bom vinho guardado até agora.
11.
P o r este modo deu Jesus principio aos
(seus; milagres em Caná da Galileia, e manifes
tou a sua gloria, e os seus discípulos creram
nEle.
COMENTÁRIO L1TÚRGICO

A união com Jesus e Maria
A liturgia apresenta hoje á nossa meditação
um ponto básico da vida espiritual:
E’ a união necessária a Jesus e Maria.
Vê-se que a liturgia procura incutir-nos uma
coniiança ilimitada na bondade de Jesus, pela
união íntima com sua sautissima Mãe, intermediariu das suas graças.
A cena de lioje não é um quadro Isolado na
vida de Jesus. K’ uma amostra do modo de agir
do Salvador, uma amostra também da intercessão amorosa ca Mãe de Jesus.
Em outros termos: é uma lei de santidade
que Jesus promulga de um modo tão espressivo
quão eiicaz.
Meditemos este novo ensino, baseado sobre
o Evangelho, vendo:
1. A s va n ta g en s da união a Jesus e Maria
2. O m o d o de praticar esta uuião.
São dois aspétos do Evangelho de hoje, ad
miravelmente expressos na ceaa tão tocante e
simples das bodas de Caná.

I. V a a ta g e n s desta u n iã o
Como foram felizes os nubeutes de Caná, por
terem convidado Jesus e Maria à sua festa!
•ssí áOraças a esta presença tudo, alí foi alegre©
feliz. Eram pobres, e no meio do festim faltou-ilies
o vinho. Parece um incidente sem importância,
porém é de grande significação no Oriente, onde
o vinho coustitue a parte festiva dos banquetes,
como entre nós coustitue,parte essencial, a va
riedade de carnes, aves e frutas.
':4Í A Virgem Santissima, sem esperar que os
uubentes lhe manifestem o seu embaraço, con
sultando apenas a bondade de seu coração, im
plora a onipotência de seu Pilho, com uma na
turalidade e uma confiança, que manifestam a
,sua certeza de ser atendida.
Inclinando-se para Jesus, ela murmura-lbe
aos ouvidos : Eles não têm v in h o! Nada mais ;
não pede, não insiste, não comenta: Nao têm vi
nho ! Contenta-se com a exposição do 1‘ato. .
Jesus olha para sua Mae querida, esboçan
do um destes sorrisos que exprimem a união en
tre mãe e filho, e lhe responde: Senhora, deixai
isso a meu cuidado, embora não tenha chegado
ainda minha h o ra !
A resposta é simples, sem comentários, como
o foi a observação de Maria. E’ como se Jesus
dissesse:
«A vossa vontade, ó minha Mãe, é a minha.
Eles não têm vinho; pois bem, embora não te
nha chegado ainda a hora de manifertar ao mun
do o meu poder divino, vou autecipã-la e satis
fazer ao vosso desejo».
Maria Santissima compreendeu tudo. Vai ime
diatamente avisar os serventes da mesa para que
façam tudo o que Jesus disser.
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Este levanta-se da mesa, dá as suas ordens
aos serventes, e muda a agua em vinho.
* • *
Eis, admiravelmente expressas, as vantagens
da união com Jesus e Maria.
Jesus quer partilhar as tristezas e as ale
grias da nossa vida. Ele não quer iicar estranho
a nenhuma das situações de seus filhos.
Como durante sua vida mortal, quer ainda
sentar-se à mesa dos pecadores, das almas sim
ples, dos pobres e dos ricos; quer achar-se à
beira dos leitos onde se sofre e até á beira dos
túmulos, onde se chora.
Mas não quer ficar só, isolado; quer ter per
to sua Mãe querida, como a tinha perto de si
uo presepio, no Egito, em Nazaré, no Templo,
no Calvario, no Cenáculo.
Jesus e Maria são inseparáveis. A Igreja nos
ensina a cada passo esta união inseparável: A
Jesus por Maria, diz ela. Tudo por Jesus, nada
sem Maria...
Aproveitemos desta lição de suave intimi
dade, e não separemos em nosso amor o que
Deus tão misericordiosamente uniu.
Jesus tudo pode,: Ele é a onipotência.
Maria tudo q u er: Ela é nossa mãe.
Jesus quer comunicar-nos as suas graças.
Maria está encarregada de distribuí-las.
Jesus é a fonte donue emana toda virtude.
Maria é o canal por onde tudo nos é trans
mitido.
Perto de Jesus e Maria temos a certeza de
não nos faltar nada. Maria Saia. pedirá sem tardança e alcançará tudo o que íôr util para a nos
sa alma.
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II. O m odo de p ra tic a r esta u n id o
Existe neste mundo a união física dos corpos
e a união moral das almas. A primeira é passa
geira, a segunda é permanente.
A união das almas não se efetua somente
entre os vivos; continua depois da morte.
As almas se unem, pensando umas nas outras:
Os corações se unem,amando-se mutuamente;
As vontades se unem, confundindo-se numa
mesma aspiração.
Se quizermos viver unidos a Jesus e a Maria,
devemos:
1. P e n s a r muitas vezes nEles, que nunca
se esquecem de nós ; pensar nas suas virtudes,
nos seus santos exemplos, para os im itar; per
guntar-nos muitas vezes a nós mesmos : Que pen
sariam, que fariam, que diríam neste caso Jesus
e Maria ? Depois disto devemos aplicar-uos a
pensar e a agir do mesmo modo que Eles.
2. A naá-los. O coração do homem é feito
para amar. Não pode viver sem amar. O amor
é a respiração do nosso coração, assim como o
oxigênio é a respiração do nosso peito e a agua
o refrigerio do nosso organismo.
Mas. amar é dar... dar o que temos e o que
somos; dar para realizar esta união que se es
tabelece necessariamente entre quem dá e quem
recebe, entre quem ama e quem é amado.
O nosso amor quer expandir-se, derramarse, pois o amor é como o vapor: precisa de
expansão.
Fechado no coração, sem saída, ele m orre;
expandiudo-se, ele vivifica.
Amar Jesus, tão amavel, e amar Maria, tão
atraente: que belo ideal para um coração, que
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sabe elevar-se acima do amor aviltante, e en
tregar-se ao amor nobilitante da virtude e da
santidade!
*.-u3. U n ir as n ossa s vontades.
Só pode haver união intima, onde houver
união das vontades.
^ ; « E’ preciso pois consultar, em tudo, a von
tade de Deus. Esta vontade é a nossa santifi
cação. (1)
Devemos segui-la, santificando-nos.
* - a E tal santificação, se apresenta a cada passo,
manifestada pelos mandamentos da lei de Deus
pelos, deveres de estado e pela vontade dos nos,
sos superiores ou regras de Instituto.
O melhor modo de praticar a vida de união
com Jesus e Maria, consiste portanto, em fazer
bem o que devemos fazer, n exemplo de; Jesus,
de quem diz o Evangelho: Fez tudo bem feito. (2
E’ a grande e única regia de perfeição: Fa
zer bem o que Deus exige de nós. Isto é : fazer
•bem as nossas orações, os nossos trabalhos...
Lutar bem contra o demonio, a carne e o mun
do... Fazer bem as renúncias exigidas para o
desapego do mundo e das criaturas.
Numa palavra: é ter constantemente os olhos
sobre Jesus e Maria, para indagar d Eles o que
desejam de nós. E' o que os ascetas exprimem
pela frase: fazer a vontade de Deus em tudo.

111. C o n c lu sã o
Mais uma vez temos ocasião de admirar o
espírito sobrenatural da liturgia católica e a gra
dação admiravel dos ensinamentos que ela nos
ministra no decurso do ano.
1) Hwc est enlm voluntas Dei sauctifiti» yestra. — Tes. IV. 3.

2) Üeuc oiuuia fccit. — Marc. VII. 37.
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À época de Natal é toda de ensinamentos
de bondade, de abnegação, de união com Deus.
Cada evangelho dominical apresenta um modelo
de aperfeiçoamento.
Hoje é o belo modelo de união com Jesus e
Maria em todos os acontecimentos da nossa vi
da. E’ também o exemplo de devoção a Maria
Santíssima.
Jesus quis fazer o seu primeiro milagre ex
terior a pedido de sua .santa Mãe, já que fizéra
o seu primeiro milagre interior, a santificação
de João Batista, por intermedie dela, como o
proclama Santa Izab el: Logo que a voz da tua
saudação chegou a meus ouvidos, o menino exul
tou de alegria em meu seio (1)
Donde podemos concluir que todos os bens
nos vêm por Maria.
Assim sendo, é de sumo proveito e eficacia
recorrer a Nossa Senhora, invocá-la, depositar
nela toda a nossa confiança, para que ela sirva
de laço que nos prenda a Jesus e de guia que
nos indique os exemplos do mesmo Jesus.
Será a realização do grande adagio: A Jesus
por Maria.
EXEMPLO

O C a v a llie lro B a y a r
O celebre Bayard, apelidado: o cavalheiro
sem medo e sem mácula, levava sempre comsigo
uma imagem da Virgem Santíssima.
Saindo de seu gabinete prostrava-se com os
dois joelhos, para pedir a bençam da Mãe de
Deus, e beijava depois o chão em sua honra.1
1) Ecet emim mt faeta est salutationis tuae in auribus ireife,
exhltyjU ia gamái* falais ia atero meo. — Luc, I. 44.

A quem lhe perguntava, si não se cansava,
de tanta devoção e de tantas práticas em honra
de Na. Senhora, respondia: O nosso modelo é
Jesus, e Ele vivia unido a sua Mãe ; procuro imi
tá-lo, vivendo com Maria, e, por Maria, com Je
sus.
HimniiiuiiKiiiHii

3o DOM. DEPOIS DA EPIFANÍA
EVANGELHO (Mal.. VIII. 1-13)

1. Naquele tempo, tendo Jesus descido do
monte, grande multidão o seguiu.
2. E eis que aproximando-se dele um le
proso o adorava, dizendo : Senhor, si tu queres,
podes curar-me.
3. E Jesus, extendendo o. mão tocou-o, di
zendo : Quero, sê curado! E logo ficou curado
da sua lepra.
4. E Jesus disse-lhe : Vê, )iãn o digas a
ninguém, mas vai, mostra f.t> ao sacerdote, e faz
a oferta que Moisés o r d e n o u , para lhe servir
de testemunho.
5. E tendo entrado em Cafarnaum, aproxi
mou se dele um centurião, fazendo-lhe uma sú
plica :
6. E dizendo : Senhor, o meu servo jaz em
casa paralítico e sofre cruelmente.
7. E Jesus lhe disse: Eu ir ei e o curarei.
8. Mas o centurião, respondendo, disse : Se
nhor, eu não sou digno que entres na minha
casa: dize, porém, uma só palavra, e o meu
servo ficará curado.
9. Pois também eu sou homem sujeito a
outro, tendo soldados ãs minhas ordens, e di
go a um : Vai, e ele v a i; e a outro : Vem, e ele
vem ; e ao meu servo : Faze isto, e ele o faz.
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10. E Jesus ouvindo (estas palavras), admi
rou-se, e disse vara os que o seguiam : Em
verdade, vos digo, não achei fé tão grande em
Israel.
11. Digo-vos, porém, que virão muitos do
Oriente e do Ocidente, e que se sentarão com
Abrahão e Isaac e Jacob no reino dos céus.
12. Mas os filhos do reino serão lançados
nas trevas exteriores; a lí haverá chôro e ranger
de dentes.
13. Então disse Jesus ao centurião : Vai, e
seja-te feito conforme creste. E naquela mesma
hora ficou curado o servo.

COMENTÁRIO

LITÚRGICO

A infancia espiritual
Eis mais um evangelho da confiança em Deus.
Estamos no tempo do Natal, em que a liturgia
procura aproximar-nos do pequeno Jesus no pre
sépio ; e nada nos aproxima dele como a confi
ança e a humildade.
São estas duas grandes virtudes que a' Igre
ja nos ensina no evangelho de hoje, verdades
que formam a base da infancia espiritual, ensi
nada tão bem e tão admiravelmente praticada
por santa Teresinha do Menino Jesus.
A liturgia junta no evangelho estes dois fa
tos expressivos : o de um leproso, que por con
fiar em Jesus, obtem a sua cura, e a historia
do centurião que vem chamar o divino Mestre
para curar um servo seu que estava doente.
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Jesus quer ir curar o servo mas o centurião,
couvito de sua indignidade, exclama:
Senhor, eu não sou digno que entres em
minha casa, mas dize uma só palavra e o meu
servo será curado!
Meditemos hoje esta base da infancia espiri
tual, examinando em que consiste:
1. A c o n f ia n ç a filial em Jesus;
2. A h u m ild a d e de coração.
Compreendeudo bem estas duas verdades, o
nosso espírito estará preparado a entrar e pro
gredir no caminho da infancia espiritual, tão que
rido pelas almas fervorosas, e tão fecunda em
virtudes.

I. C on fian ça filia l em J esu s
A confiança filial em Jesus consiste em con
fiar-se inteiramente à sua bondade, ao ponto de
não procurar outra coisa sinão o que Ele quer.
Tal confiança tem o seu apôio sólido na ra
zão, pois nada neste mundo acontece senão por
ordem, ou permissão divinas, e tudo o que Deus
permite é conforme ao seu amor pelos homens e
para o bem destes (1) como diz o Apóstolo.
Os oráculos divinos são de uma lucidez irre
futável : O que não poupou nem o seu p ro p rio
Filho, mas o entregou à morte para, todos nós,
como não nos dará também, com Ele, todas as
cousas ? (Rom. VIII. 32).
E o Apóstolo continua, num rasgo de confi
ança sublime em Deus: Quem acusará os esco
lhidos de Deus?I)
I ) Diligeutibws Deum oiuuia coopeiantur in bomnn (Rom. VIII

28)
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ê que os justifica
Quem os condenará ?
Jesus Cristo é o que morreu, e, ainda mais,
o que ressuscitou, o que está à direita de Deus,
o que também intercede p or nós !
"'"ZZQuem nos separará pois do am or de Cristo ?
(Rom. VIII. 33).
Que belo brado de confiança eru Jesus Cristo !
Brado do coração, mas também brado da
doutrina profunda, que >deve servir de base à
nossa confiança.
Percorrendo a vida e morte de Jesus, nota
mos que cada exemplo desta vida se compõe de
atos de amor, que nos revelam a bondade de seu
coração e nos excitam à confiança.
Em sua entrada no mundo, Jesus se mostra
sob os traços amaveis da infancia. E’ o símbo
lo da doçura, da misericórdia.
Revestindo-se das aparências de fraqueza,
Ele nos testemunha que não é pelo mêdo e pelo
terror que quer reinar, mas unicamente pelo
amor (1).
Basta contemplar este presepio, onde repousa
o Menino Jesus... estes paninhos que o enco
brem. .. todo este conjunto de pobreza que o
cerca, para sentir-se atraído por Ele.
A pompa e a majestade impressionariam mais
o nosso olhar, e nos inspirariam mais respeito ;
mas tocariam menos os nossos corações e nos
incutiríam menos audacia para nos aproximar
mos dEle.
No livro dos atos, S. Pedro resumiu numa
palavra a vida pública de Jesus: Pertransiit
benefaciendo. (At. X. 38)
--------------8

1) Ia fuuiculis Adam trakam eos ia viaculis caritatls. (Os. XI 1>>
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Jesus passou fazendo o bem.
Quantos mortos ressuscitou!
Quantos infermos curou!
Quantas lágrimas enxugou!
A cada passo da sua vida, Jesus semeou
beneficios e sorrisos.
Toda e qualquer aflição, cada sofrimento,
cada súplica excitava a sua comiseração.
Não encontramos no evangelho um único
exemplo de que haja repelido uma súplica ; ao
contrario, encontramos'inúmeros casos em que
Ele as atendeu... E até chorou com os outros.
Et lacrimatus est Jesus ! (João, XI. J5)
A bondade de coração, a caridade inesgotá
vel, uma inclinação irresistível de fazer o bem,
forma o traço principal do carater de Jesus.
Eis porque o traço dominante de toda vir
tude e 6antidade deve ser a confiança neste Je
sus tão bom e tão amavel.
E’ o que Santa Teresinha compreendeu ad
miravelmente. Ela fez desta confiança em Jesus
a base da sua bela e fecunda espiritualidade.
«O h ! Jesus ! — escreve ela—pudesse eu pro
clamar a todas as almas pequenas a tua condes
cendência inefável!
«Sinto que, se encontrasses uma alma ainda
mais fraca que a minha, seria teu prazer cumutá-la de favores ainda maiores, contanto que ela
se abandonasse com uma inteira confiança à tua
misericórdia infinita».

II. A h u m ild ad e de c o ra ç ã o
A humildade é a segunda lição que nos dá o
evangelho, e é também a segunda parte essen
cial da infancia espiritual.
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Nada somos, nada temos, nada podemos sem a
graça divina; de modo que o bem que está em
nós é o efeito da graça divina. O que é nosso
é o pecado, é a miséria da nossa vida.
Diante disso, como ê que o liomem pode exal
tar-se... e de que pode ele gloriar-se?
De nada ! absolutamente de nada !
É a razão porque Deus detesta tanto o orgulho.
O orgulho é uma injustiça, pois o orgulhoso to
ma para si o que é de Deus, atribue a si mes
mo o que recebe da misericórdia divina.
A humildade não é pois um sentimento factício,
uma apreciação forçada que o homem faz da sua
nulidade, não! A humildade é a verdade vista,
compreendida.
Para alguém ser humilde basta compreender a
própria miséria; tomar para si o que é seu e
não atribuir-se bens e dons alheios ...
É para corrigir a nossa incorrigível mania de
elevar-nos, de mostrar-nos, que Jesus veiu a este
mundo na situação mais humilhante que o ho
mem possa imaginar.
Nasceu numa estribaria. Seu berço foi uma
mangedoura... A sua moradia uma oficina de
carpintaria ...
A sua alimentação, o pão dos pobres. Os seus
amigos foram os pobres... Os seus trabalhos, os
dos pobres . . . A sua morte, mais que a dos po
bres.
Jesus é pobre, quer ser reconhecido como po
bre, quer padecer o desprezo que os pobres pa
decem, quer vir sofrer e morrer com os pobres!
Porque tudo isso?
Para ensinar-nos o desprezo dos bens da terra,
mostrar-nos onde está a verdadeira grandeza.
Esta grandeza está em nossa pequenez.
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É o que o divino Mestre exprime energicamen
te em seu ensino: quem se humilha será exal
tado. (1)
Esta disposição é essencial para aproximar-se
de Jesus. É uma das primeiras lições que Ele
nos dá do fundo de seu presepio.
Jesus humilde quer a humildade.
Jesus criancinha quer a confiança.
O mistério da Encarnação é por excelencia o
mistério que nos excita à humildade; e nossa
humildade deve mostrar.se pela confiança com
pleta em sua bondade.
O tempo de Natal é, deste modo, a iniciação
à humildade, a escola da humildade, onde o pe
queno Jesus pratica esta virtude antes de a en
sinar com palavras. (2)

III. C on clu são
E’ mais uma das grandes lições que a litur
gia nos apresenta, lição que serve como de fun
damento à infaDcia espiritual de Sta. Teresinha.
0 grande modelo desta santa infancia é Je
sus e as criancinhas do evangelho.
Mas a proclamação das virtudes que a cons
tituem está no evangelho de hoje, que nos ensi
na a confiança filial em Jesus e a humildade de
coração.
A confiança é um seutimento do coração;a
humildade é uma disposição do espírito.
Devemos excitar nos a esta confiança amo
rosa, de um filho para com seu pai; e, sob o
impulso desta confiança, sentiremos a necessi
dade de sermos humildes, como o é o proprio
Jesus.1

1) Et qui se humiliat exaltabitur (Luc. XIV Jl)
l \ (,'tp.pit Jesu3 faeere et docere (Act. I. 1)
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3Oh!, peçamos estas duas virtudes, ou melhor,
esta única virtude, pois ambas se concentram
na infancia espiritual.
EXEMPLO

S an ta T e re s in h a
Em se falando de confiança em Deus e em
humildade, o primeiro exemplo que vem ao es
pírito é o de Santa Teresinha.
A confiança em Deus era a sua virtude do
minante e a base da sua «Infancia espiritual».
Persuadida de que nunca se deseja demais, nem
se pede demais ao bom Deus, ela repetia mui
tas vezes : «E’ preciso dizer ao bom Deus: Bem
sei que nunca serei digna do que espero, mas
estendo-vos a mão como uma pequenina mendi
ga, e tenho a certeza, ó Jesus, de que me aten
dereis, pois sois bom !»
Ela entregava às mãos de Deus tudo o que
dizia respeito a sua saude, bem como tudo o que
se referia a sua alma. «O bom Deus vê tudo —
dizia eia; entrego-me a Ele. Ele bem saberá ins
pirar a nossa Mãe (Superiora) de fazer-me tra
tar se for necessário.
Esta confiança invencível Teresinha deseja
va vê-la no coração das suas noviças.
Uma delas encontrava grande oposição da
parle da comunidade para ser admitida à profis
são. No momento em que toda a esperança pa
recia ter-se dissipado, Teresinha lhe perguntou:
— Tem confiança de ser atendida, minha
Irmã ?
— Sim. Estou convencida que alcançarei es
ta graça, e nada é capaz de suscitar-me uma
dúvida.
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Então, num tom resoluto, a Santa exclamou:
— Reafirme a confiança; é impossivel que o
bom Deus não lhe corresponda, pois Ele mede
sempre os seus dons pela nossa confiança. En
tretanto, confesso-lhe que, se a tivesse visto du
vidar, eu mesmo duvidaria, pois, de tal modo,
toda esperança está humanamente perdida.
A noviça foi admitida e tornou-se uma santa religiosa.
lillllllllllllllllllllll

4o DOM. DEPOIS DA EPIFANÍA
EVANGELHO (Mat. VIII. 23 — 27)

23. Naquele tempo, subindo Jesus a uma
barca, seguiram-no seus discípulos :
24. E eis que se levantou no m ar uma gran
de agitação, de modo que as ondas alagavam
a barca; Ele porém dormia.
25. Aproximaram-se dEle os seus discípu
los, e acordaram-no, dizendo : Senhor, salva-nos,
que j)erecemos.
26. E Jesus disse-lhes : Porque temeis, ho
mens de pouca fé? Então, levantando-se, impe
rou aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma gran
de bonança.
27. E os homens se admiraram, dizendo:
Quem é este a quem obedecem os ventos e o mar ?

COMENTÁRIO LITÜRGICO

O abandono total
Mais uma das belas e suaves lições de con
fiança em Jesus é o que nos apresenta o evan
gelho de hoje.
Penetrando mais avante na vida de união
com Jesus, a liturgia deste domingo nos ensina
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o abandono total, cégo, nas mãos da divina Pro
videncia.
E’ a continuação da lição sobre a infancia
espiritual, ensiaada domingo passado. Digo a
continuação; devia dizer: a coroação.
Como Jesus soube admiravelmente ensinar
esta virtude!
Jesus entrou na barca de um de seus discí
pulos, e, afastando-se da praia, navegam no gran
de lago de Tiberíades.'
Jesus fatigado pelo labor do dia adormece
na barca... Enquanto lima tempestade furiosa
se levanta e sacode a frágil embarcação, amea
çando submergí la.
Os Apóstolos, espantados, recorrem confian
tes ao bom Mestre. Este erguendo-se acalma a
tempestade e faz seguir-se a ela uma grande
bonança.
O;,divino Mestre entretanto faz-lhes uma ob
servação: Porque temeis homem de pouca fé?
E’ como para ensinar-lhes um abandono mais
completo em sua Providencia, que dirige tudo,
mesmo quando aparentemente parece dormir.
E’ o exemplo vivo do santo abandono nas
mãos de Deus, que vamos meditar hoje, vendo:
1. A n atu reza deste abandono
2. A sua p rá tic a
Estas considerações nos vão introduzir no
âmago da vida espiritual e da mais alta santi
dade.

I. A n a tu re z a do a b a n d o n o
Abaudono, como o nome indica, é, antes de
tudo, um efeito da confiança.
A criancinha tem confiança em seus pais, e
apoiada sobre esta confiança entrega-se nas mãos
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deles para tudo o que lhe diz respeito. O pre
sente e o futuro se confundem para ela num ato
de confiança.
O santo abandono é para a alma generosa a
conclusão da sua confiança em Deus.
Ela sabe que Deus governa tudo, (1) que
nada acontece sem o seu consentimento.
E como Deus é um pai de ternura e de mi
sericórdia, ela se entrega a Ele sem reserva, dei
xando-o fazer tudo, e se esquece de tudo o que
íez.
A Providencia divina extende-se a tudo.
E’-lhe submetido não só o governo geral do
mundo, mas até a direção de cada cousa, a pon
to que nem um cabelo cai da nossa cabeça sem
consentimento do Pai celestial, pois cada um
deles está contado.
Se Deus toma conta até dos cabelos dos ho
mens, que parecem a parte mais desprezível do
nosso sêr, com mais razão toma Ele conta da
vida de nossa alma e dispõe tudo para o nosso
bem e aperfeiçoamento. (2)
A convicção da providencia de Deus gera
na alma a confiança em Deus; e esta confiança
produz o abandono de si mesmo nas mãos de
Deus.
O materialista só vê a matéria e as forças
brutas desta matéria.
O fatalista enxerga apenas o destiao, atri
buindo tudo a cega fatalidade, não deixando lu
gar nem a iniciativa, nem a confiança.
O cristão vê Deus governando o mundo, to
mando pela mão a criatura a que ama e quer
salvar, levaudo-a através das mil peripécias da
1) Capilli cm pilis vestri oniucs nunierati sunt. (Luc. X II.’ 7)
2) Tua aiileni, Pater, Provid. utia gubernat. - Sap. XIV. 3.

vida. Ele tem certeza de alcançar o fim, pois Deus
realiza sempre os seus desígnios, e nenliuma for
ça póde vencer a sua vondade onipotente.
Ele é o Senhor e tudo lhe obedece (1)
Ele é o Pai e nos quer, todo o bem.
Somos os seus filhos, e tudo podemos espe
rar da sua bondade.
Que motivos para nos entregarmos nas mãos
d Ele, para não querermos senão o que Ele quer
e para depôrmos em- suas mãos todos os aconte
cimentos da nossa vida.
Tal abandono, tão*'recomendado aliás por
Jesus Cristo e pelos santos, é a base imutável de
toda santidade. E’ neste mundo a base de todas
as obras grandes e de todas as dedicações he
róicas.

II. P rá tic a do santo a b a n d o n o
O santo abandono tem sobretudo uma dupla
aplicação em nossa vida:
O abandono nos acontecimentos exteriores,
e nas dificuldades interiores.
O Apóstolo nos previne que todos os que
querem viver piedosamente hão de sofrer per
seguições. (2)
Hoje em dia, ser fervoroso seria quase um,
crime para o nosso século de decadência moral,
se não fôsse uma grande ignorância dos principios da vida cristã.
O mundo não compreende mais a vida inte
rior, a união com Deus, a entrega de si às mãos
da Providencia.1
1) Idom llnininus onniiuni, divos in oinncs <|iii invocant
illmn. — Kom. X. 12.
2» Oniiies qui pie volunt viver© in (Jliristo Jesu, persecutiüiieiu patientur. — 2. Tini. III. 12.
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A época dos S. Vicente de Paulo, Dom Bosco,
Cotolengo, tem ainda uns sobreviventes; cada dia,
porém, em número menor. Daí a luta declarada
contra os que pretendem servir-se destes prin
cípios que são aliás não destes santos, mas do
proprio Jesus Cristo.
Não queirais andar inquietos pelo dia de
amanhã. .. a cada dia basta o seu cuidado (Mat.
VI. 34).
Daí nascem as lutas e perseguições contra
a Igreja, contra as obras de Deus e contra os
homens de Deus, tanto da parte dos maus como
da parte dos indolentes
dos ignorantes.
São as tempestades de fóra... ameaçadoras,
porém impotentes... Jesus parece dormir, mas
o seu coração vela. (1)
*

*

V-

Outra ocasião de praticar o santo abandono
é a das tempestades interiores, as tentações.
As mais violentas tentações podem aparecer
até na vida mais retraída e na alma mais pací
fica.
Podem provir do demonio, de certas ocasiões
perigosas, ou da natureza viciada.
A barquinha, como a dos Apóstolos, navegava
impelida pelo sopro do alto, que estendia as suas
vélas — a graça, ajudada pelo esforço dos remos
— os exercícios espirituais ; mas eis que, de re
pente, ventos violentos e atrativos perversos
ameaçam naufragar a barquinha.
A imaginação, os sentidos, o proprio cora
ção ficam como desamparados, tudo fica per
turbado na alma, até a noção distinta do bem e1

1) Ego dorrnio, ct cor lueum TÍgilat. — Caat.

V. 2.

—

124

_

do mal... até a vontade, que duvida de si mesma
Não nos perturbemos ! Jesus dorme, mas vê e
ouve tudo. Evitemos a vertigem. Nada de descon
fiança. Lancemo-nos aos braços de Jesus, cla
mando bem a lto : Senhor, salva-nos que pere
cemos ! (1)
E a oração alcança tudo: a vitoria nas lutas
de fóra, a paz nas lutas interiores.

III. C on clu são
Estas vistas de fé, que são a expressão da
realidade, devem ter a sua aplicação em todas
as ocasiões da nossa vida. Para isso é preciso
adquirirmos convicções sólidas da realidade da
Providencia divina.
As convicções são a mola viva da ação.
Não é questão de simples piedade ; é ques
tão de verdade fundamental.
Saber vôr o dedo de Deus em tudo é o se
gredo da paz.
Saber cooperar com a vontade de Deus em
tudo é o segredo da santidade.
E’ esta santidade que o pecjueno Jesus de
Belein veiu ensinar nos, e que a Igreja durante
e6te tempo procura incutir-nos com a liturgia e
seus evangelhos.
Entregar-uos nas mãos de Deus deve ser a
coroação destas festas de confiança, como são
as festas de Natal.
Faça Jesus de nós o que lhe aprouver.
A sua voutade seudo santa, só póde querer
o nosso bem e a sua glória; e é nesta glória
que está toda a finalidade do liomeui, na terra
e no céu !1

1) Domiue, salva nos, períinus. — Mat. VJ11. 2r>.

EXEMPLO

O p o b r e de C o lo n la
Tauler era um célebre pregador de Colonia.
Um dia estava orando com fervor, pedindo a
Deus que lhe ensinasse o melhor meio de o servir.
Ao sair da igreja encontrou na porta, sentado
num dos degráus da escadaria, um mendigo to
do esfarrapado. O mísero tinha só uma perna e
um só braço, e a cabeça era horrivelmente des
figurada por uma úlcera.
— «Bom dia, meu am igo!» lhe diz Tauler,
dando-lhe a esmola.
— «Obrigado, meu Pai!» responde o pobre ;
«mas, eu nunca tive dias maus...»
Tauler mirou-o, julgando achar-se com um
demente. Notando porém ueste homem uma cer
ta dignidade, senta-se a seu lado, e pede uma
explicação.
— Desde a minha infancia, diz o pobre, sei
que Deus é bom e justo. Por isso, sempre digo
de mim para mim: — Nada acontece sem a sua
permissão; Ele sabe melhor do que eu o que me ê
util.
Acostumei me a não querer senão’ o que Ele
quer, entregando me cegamente em suas mãos.
Se me inan^a moléstias, aceito-as com re
signação. Dando-me saude, aceito-a com alegria.
Se n ã o me d á o que comer, jejúo para expiar
os meus pec- dos. Se não tenho roupa, lembrome de Jesus na cruz, e aclio-me devéras mais
rico do que Ele.
Choro com um olho e fico sorrindo com o
o u tr o , pois não quero senão o que Deus quer!

—

126

—

Tauler chorou ouvindo este pobre que lhe
dava uma lição de abandono à vontade divina.
Era uma lição do que chamamos h o je : o ca
minho da iníancia espiritual. E Tauler iez da
prática deste santo abandono o objeto das suas
meditações, pregações e esforços na aquisi
ção da santidade.

D O M IN G O DA SETUAGÉSIMA
EVANGELHO (Mat. XX. 1 -1 6 )

1. Naquele tempo, disse Jesus esta parábola
aos seus discípulos : O reino dos céus é seme
lhante a um pai de familia, que, ao rom per do
dia, saiu a contratar trabalhadores para isua
vinha.
2. E feito com eles o ajuste de um dinhei
ro p o r dia mandou-os para a sua vinha.
3. E, saindo à hora terceira, viu outros, que
estavam na praça, ociosos.
4. E disse-lhes : Ide vós também para a m i
nha vinha, e vos darei o que fô r justo.
5. E eles foram. Saiu novamente perto da
sexta e da nona hora e fez o mesmo.
6. E quase à undecima hora saiu ainda, e
achou outros mais que lá estavam, elhes disse:
Porque estais vós aqui todo o dia sem fazer
nada?
7. Responderam-lhe: E ’ que ninguém nos
assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para
a minha vinha.
8. No fim da tarde, porém, disse o senhor
da vinha ao seu fe ito r : Vai chamar os operá
rios e paga-lhes o salario a começar dos ú lti
mos até aos primeiros.
9. Aproximando-se pois os que tinham vin
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do quase à undecima hora receberam cada qual
um dinheiro.
10. E chegando os que haviam sido os p rirneiros calculavam que haviam de receber mais ;
mas não receberam senão um dinheiro cada um.
11. E i'ecebendo-o murmuravam contra o
pai de familia, dizendo :
12. Estes últimos não trabalharam senão
uma hora, e os igualastes a nós que suportá
mos o peso do dia e do calor.
13. Ele, porém, dirigindo se a um da tur
ma disse : Amigo, não te faço injustiça algum a;
porventura não concordaste comigo em um di
nheiro ?
14. Toma, pois, o que te pertence, e va i-te;
que eu por minha parte quero dar também a
este último tanto quanto a ti.
15. Ou não me é lícito fazer a minha von
tade ? Acaso o teu olhar é mau, porque eu sou
bom ?
16. Assim é que os últimos serão os p ri
meiros, e os primeiros serão os últimos ; p or
que são muitos os chamados e poucos os esco
lhidos.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

O trabalho da santificação
Estamos na terceira fase do ciclo litúrgico.
O Advento nos preparou a vinda de Jesus
Cristo;
O Natal nos convidou a partilhar as alegrias
desta vinda e a imitar os exemplos de Jesus.
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A Quaresma, no intuito de preparar-nos à
morte do Salvador e à Pascoa gloriosa, nos con
vida à penitencia.
Não é aiada a Quaresma propriamente dita;
é a preparação. Tal preparação consta de três
domingos, cujos evaDgelhos nos dão sucessiva
mente três lições de verdades essenciais ao tem
po da Quaresma:
1) A necessidade de trabalhar na nossa sal
vação ;
2) O modo de executar este trabalho ;
o) A3 dificuldades que encontrarem »s.
Tudo está previsto nesta sucessão admiravel
das lições litúrgicas ; até as minúcias, que facil
mente, poderíam escapar à atenção das almas um
pouco superficiais.
Para entrarmos neste espirito da liturgia e
para vivermos a liturgia, meditemos hoje :
1. Quem d eve tra b a lh a r .
2. Â re c o m p e n sa prometida.
Será um primeiro estímulo para que genero
samente ponhamos mãos à obra e entremos nu
ma santa emulação de vida produtiva para Deus.

1. Q u e m d e v e t r a b a lh a r
A parábola citada pelo divino Mestre é ex 
pressão tão enérgica quão universal da neces
sidade de trabalhar para a nossa santificação.
Este trabalho é obra de todas as idades, po
sições e coudições.
E’ uma obra pessoal, que ninguém póde efetuar para outrem; é cada um por si.
E, como a gente póde morrer e de fato mor
re em qualquer idade e situação, este trabalho
começa na mais tenra idade e prolonga-se até à
hora da morte.
9
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E’ por isso que o Apóstolo disse: Não nos
cansemos de fazer o bem... enquanto temos tam
po, façamos o bem. (1) E este bem, o maior de
todos os bens, ô a nossa santificação. (2)
Ha, infolizmento, idéias erradas a oste res
peito : são us do cortas pessoas que julgam que
o trabalho dn santificação deve efetuar-se sómento na idíido madura. E’ um êrro do princípio.
A eáMifi cação 'deve começar uo berço, na
primeira hora da vida. Para aqueles, porém, que
não llveraru a felicidade de oferecer a Deus as
primícias da sua existência, resta o tempo sub
sequente, que deve ser empregado para este
fim.
E’ para exprimir e salientar esta verdade
que, na parábola, Jesus cita o exemplo do pai
de familiu, que saiu procurando operários para
sua vinha logo na primeira hora do dia.
Foram os primeiros escolhidos.
Entretanto, Jesus não despreza os retarda
tários. O Pai de família saiu também às 9 horas,
como sairá ao meio dia e às 3 hora6 da tarde
e, até, às 5 horas. E cada vez traz novos ope
rários.
Ninguém é desprezado : todos são convidados.
E’ deste modo que Jesus propõe a obra da
santificação a todas as idades.
A criança tem a sua inocência, que é a mais
incomparável base da santificação.
A mocidade tem o seu idealismo, o seu entu
siasmo ; é uma alavanca poderosa para elevar-se
até Deus.
A idade madura tem a experiencia das desi
lusões e a calma da reflexão.

1) Dura terapus habeinus, operemur bonum. — Gal. VI, 10.
Ilseo est euiui Toluutas Dei sanctificatio vestra. — 1 Tea. IV, 3.
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A velhice, além da experiencia vivida, tem os
remorsos do passado e os hábitos de virtude
adquiridos.
Todos são convidados a se santificarem, a se
aproximarem de Deus, a trabalharem para Deus,
tanto em si como nos outros.
Felizes são os da primeira hora !
Gratos devem ser os das outras horas!
Corajosos devem ser os da última hora, para
compensarem pela intensidade o que em dura
ção falta ao seu trabalho.
E’ destes últimos que o Espírito Santo 'd iz :
Fizeram muito em pouco tempo. (1)

l í . A re c o m p e n sa p ro m e tid a
Se a primeira parte da parábola nos manifes
ta a bondade imensa de Deus, a segunda parte
nos revela toda a extensão da sua misericórdia.
Ele exige o trabalho, mas promete a recom
pensa. E não determina a medida da recompen
sa, nem mede esta pela duração do trabalho.
Ele é Deus: o seu olhar não se limita ao
exterior; penetra até no fundo do coração. (2)
Ele vô a bôa intenção, o amor com que a
obra é executada, e recompensa, além do traba
lho e do esforço, o amor que valoriza este es
forço.
Quantos ha que são da primeira hora, por
que foram educados por uma mãe cristã, num
ambiente de virtude ; mas ficam medíocres.
Quantos outros ha que, depois de terem des
perdiçado os primeiros anos e até esbanjado os te1)
2)

Oonsumatus in breve, explevit multa. — Sáp. IV , 13
líoiiio onim . videt ea qiue parent, Dominus autem iuBietur cor. — 1 Reg. X V I, 7.

—

132

—

souros da mocidade, começaram a servir a Deus
uuma idade adiantada, e tornaram-se grandes
santos. São os Santo Inácio, S. Francisco Xavier,
S. Francisco de Borgia, Santo Agostinho, S. Jerônimo, e milhares de outros conhecidos por todos.
Embora em número diminuto, ha ainda ou
tros que perderam, de certo modo, a vida intei
ra e aproveitaram apenas a velhice para se che
garem a Deus e começarem a serví-lo! Estes são
mais raros, á certo, pois tal vida tal morte, diz
o Salvador; entretanto, existem, porque a mise
ricórdia divina é inesgotável.
Tudo isso nos é ensinado pela parábola de
hoje.
No fim do dia, o Senhor da vinha íez cha
mar todos os operários e mandou pagar a cada
um o seu salario, começando, não pelos da pri
meira hora, mas pelos últimos chegados.
A todos eles, sem distinção de horário, man
da pagar igual salario.
A julgar pelas aparências, parece uma in
justiça. Esta aparente injustiça íez os operários
da primeira hora reclamarem uma remuneração
maior.
O Senhor, entretanto, explica-se logo : Toma
o quete pertence e vai-te. Eu p or minha parte
quero dar também a estes últimos tanto quanto
a. ti. ., Acaso teu olhar é mau, porque eu sou
bom ?
Os últimos são recompensados como os pri
meiros; não por merecimento, mas por bondade
e misericórdia do Senhor.

III. C on clu são
Temo é tocante a conclusão do divino Mestre!
Llc considera mais a bôa intenção e o amor
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com que são feitas nossas obras, do que o tem
po empregado nelas.
Todos os homens são chamados à sanlidadp.
Entretanto, se todos são chamados pela von
tade divina, relativamente poucos são aqueles
que correspondem plena e amorosamente ao con
vite divino.
A miséria humana é tão grande!
Deus o sabe !
Ele mesmo o disse : O espírito está pronto,
mas a carne é fraca (1).
O Apóstolo 6entia por demais esta fraqueza
e exclamava como horrorizado de si mesmo :
Infelix homo ! H om tm infeliz que sou! Quem
me livrará deste corpo m ortal (2).
Eis porque Deus consulta à sua misericórdia
e, convidando a todos, dá a todos a recompensa
prometida; mas apraz-se com dispensar aos ar
rependidos os tesouros da sua bondade, para po
der dizer, como disse no Evangelho, que ha
mais alegria no céu p or um pecador que se con
verte, do que p o r noventa e nove justos que não
precisam de penitencia.
Mãos a obra, pois, todos nós !
Criancinhas queridas do pequeno Jesus de
Belem e do Tabernáculo, sêde generosas, amai,
amai a quem tanto vos ama! Sois os privilegia
dos, os chamados da primeira hora.
Mocidade, cujo [sangue ferve e cujo ideal
foge. dai a Deus a exuberância da vossa vida !
Ele vos espera, Ele vos convida.
Velhice, já em marcha precipitada para o tú
mulo, não aproveitastes nem a pureza dos pri1 ) 'Spíritus promptus est, caro auteni infirma.—Mat. XXVI, 41.
2) Infelix ego homo! quis me liberabit de corpore rnortis l>ujus V — Rom. VII, 24.
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meíros anos, nem o ardor da mocidade; aprovei
tai polo mcaoü os vossos últimos dias, o iar.çaivos nos brayos da misericórdia divina ! Ela vos
espera ha tanto tempo !
Todos, entremos neste tempo santo da Qua
resma, tomando a resolução de trabalhar eficaz
mente para nossa santificação.
-EXEMPLO

C on versÃ o t?<s Í3. üjVaiteíseo Xav3«wr
São Francisco Xavier era estudante da Uni
versidade de Paris, sonhando unicamente com
honras e glorias humanas.
Chegou alí um patrício seu, espanhol, como
ela de família nobre, mas com aspirações todo
diferentes.
Travaram logo amizade, e Iuacio de Loiola
—era este o recem-chegado—admirando as gran
des qualidades de espírito e de coração de
Francisco, resolveu ganhá-lo para Deus.
Foi-lhe repetindo a miúdo, em ocasiões fa
voráveis. a palavra do divino Mestre: Que serve
ao homem ganhar o mundo inteiro, se acaba
■por perder a sua alma?
No começo Francisco Xavier não ligou im
portância a tal aviso e respondeu que, antes de
tudo, queria cobrir-se de gloria, e, depois, pen
saria na salvação da sua alma.
luacio, o ex-oficial espanhol, não se deu por
veucido. Com uma especie de teimosia santa,
repetia sempre aos ouvidos de seu am igo:
Francisco, que serve ao homem ganhar o mundo
inteiro ?
Francisco, apesar de indiferente, era homem
de carater, de ideal e de sentimentos elevados.

_
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r* ;c--.Uvia- se o ia repetindo estas palavras do ami
go. Refletiu e, enfim, tirou a conclusão:
R ji*.viidv ve&ocio desta vicia é salvar a al; pois luva, quero salvá-la.
Toc-ulo p- U graça divina, o joven nobre dei':,iv c:-: ■
rúundsn.), renuncia a mdo o
i
mundo Río ap.ecênta do honro» e M ioid
•: jua?a s ■ v 3 to. Inácio, para ser uiu do
pr!'<! i -u ■ '< .cípulos, na fundação do novo
liiRHuío projetado p<»r este.
Tonuv-ue sacerdote, mi udoaario. Parto para
as ludíaó o converte pura Dous 52 reinos.
Poder adtniravel da concvição de trabalhar
para a salvação de sua alma e pela extensão
do reino de Deus.
E’ para comuaicar-nos esta convicção que
a. Igreja noa apresenta a parábola dos operários.
Alistemo-nos nas Oleiras destes operários,
qualquer seja a nossa idade e posição.

IlilllllllllllllllllllU

\ K m U G O DA SEXAGÉSIMA
EVANGELHO (Luc. VIII. 4 - 15)

4. Naquele tempo, eomo o povo se reunisse
fim multidão e das cidades afluisse vara Jesus,
disse lhes Ele mu parábola :
õ. Saiu u.ii, homem, a semear a sua semen
te : c, enquanto a semeava, uma parlo caiu
à beira do caminho, e foi calcada, aos pés e as
aves do céu a comeram.
<>. Outra caiu em terreno pedregoso, e ha
vendo nascido secou, por falta de humidade.
7.
Outra caiu entre espinhos, e logo os es
pinhos, crescendo juntamente com ela, a aba
faram.
S. Outra caiu em terra boa e depois de nas
cer deu fruto cem por um. Dito isto, excla
mou : Quem tem ouvidos para ouvir, ou ça !
0.
Então os seus discípulos lhe pergunta
ram o que queria dizer aquela parábola.
10. E Ele lhes respondeu : A vós foi dado
conhecer os mistérios do reino de Deus, enquan
to aos outros se fala em parábolas para que,
vendo, não vejam, e, ouvindo, não compreendam.
11. E' pois este o sentido da parábola:
A semente é a palavra de Deus.
12. Os que estão à beira do caminho são
aqueles que escutam a palavra, mas logo vem
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o diabo e lha tira do coração, vara que não
creiam nem se salvem,
13. Quanto aos que estão em torrão pedre
goso, são aqueles que recebem com gosto a pa
lavra, quando a ouvem ; mas, como não têm ra í
zes, crêem por algum tempo e, na hora da ten
tação, desfalecem.
14. A semente que caiu entre os espinhos
são os que ouviram a palavra, mas indo-se daí
a abafam nos cuidados, nas riquezas e prazeres
da vida, e não dão fruto.
15. Mas a que caiu. em terra bôa, esses são
os que ouvindo a palavra com bom e ótimo co
ração a conservam e produzem fruto pela pa
ciência.
COMENTÁRIO LITÜRG1CO

O modo de santificação
E’ absolutamente exigido que trabalhemos pa
ra a nossa santificação, pois, alma perdida, tudo
está perdido.
Tal é a grande verdade que a liturgia nos
apresentou domingo passado, no evangelho.
Hoje, domingo da Sexagésima, ou sexto an
tes da Páscoa, a liturgia completa seu ensina
mento a este respeito e nos mostra o modo por
que devemos íazer este trabalho.
Este modo está simbolizado na parábola do
semeadox*.
O semeador foi semear a sua semente: uma
parte caiu à beira da estrada, outra em terreno
pedregoso, uma terceira no meio de espinhos, e
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unm quarta parte, enfim, caíu em .terreno bom.
e preparado.
Tvdea tarrenos r- pr sentam og dicpos.íçõeo
de. «;!>••!?r-fio buman-» pa:' receber u bô ■ eentoide
do von^olho. O ''stmta d " too dtapcsiyõ^ per

te!).;.;.'

:<o

e.')?!

"ta

•■■■■ ).
■ Senho;- “ ■■■? «ltlí
ã '1 N
!‘ í\-1' £
UlclVu fv.
d
de jeM-álvdo, aplicado >. •<■-oj-içõog bor.n.
«À ouo caíu *-i» torro l»õa, diz o Mestre, eeteu >
.;j\o o.? que, onvituta . palavra com um cora
ção bom e puro, a. <v >s- i-^am e pivduzem fruto
pela paciência».
Duas qualidades são pois exigidas:
1. Um coração pu ro.
2. O exercício d i. p u c ie n c ia .
1’ureza e paciência, eis pois, conforme as
palavras de Jesus, o modo de trabalhar a nossa
santificação. Vamos vêr quão eficaz é este mo
do de nos santificarmos.

I. O c o ra ç ã o p u ro
Notemos bem como o divino Mestre resume,
por si mesmo, a conclusão da parábola. Ele in
dica os defeitos que impedem e paralizam o tra
balho da santificação : a indiferença, o egoísmo
e os prazeres da vida.
Estes corações ficam definitivamente afasta
dos; são corações perversos. Sómente os bons e
puros produzem frutos.
O primeiro trabalho a fazer pois, o traba
lho fundamental, é adquirir a pureza de coração.
Ha pureza de corpo e ha pureza de coração.
Â segunda estende-se mais longe que a pri
meira ; além dos sentidos, abrange as faculdades
da alma: a inteligência, a vontade e o amor.
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O olhar cio um coração puro penetra etn profuudezus que o olhar perturbado pela gcupuuli
dado não atinge.
O coração puro tem aspirações que o cora
ção pervertido nem seute, nem compreende mais.
O coração puro tem afeições e teruuras que
o coração manchado ignora por completo.
Ha um abismo entre eles.
Quem pode dizer: o meu coração é puro e
sem pecado? pergunta o Espírito Santo (1).
E Ele respoudo: Aquele que ama a pureza
do coração (2).
Em outra parte dá este precioso conselho:
Com todo o cuidado guarda o teu coração. (3)
Tal guarda é necessária!
Quantos pensamentos, imaginações e afetos
perturbadores se apresentam continuadamente á
porta de nosso coração!
A pureza é a guarda que deve repelir e
afastar estes iuimigos, fechar as portas dos sen
tidos e conservar na paz e na pureza as facul
dades da alma.
A iuteligencia é pura quando afasta as quiméricas imaginações mundanas e aplica-se a
conhecer as belezas da religião.
A vontade é pura quando aplica a sua ener
gia em agradar a Deus pela prática da virtude.
O coração é puro quando não se apega de
sordenadamente às criaturas, mas coloca no tro
no de suas afeições Jesus Cristo, que se inti
tula o amante das almas puras.
Pureza, pois, em nossas afeições, pureza em1
2
1) Quis potest dicere: Muudum ost cor meum, purus sum
a peccato ? — Prov. XX, 9.
2) Prov. XXII, 11
3j Oiniii custodia serva cor tuuni — Prdv. IV, 29.

— 140 —
nosso corpo, pureza em nossos sentidos, para
nos aproximarmos do Cordeiro divino, que só
admite em seu seguimento aqueles que soube
rem preservar-se da lama deste mundo!
IIo O e x e rc íc io d a p a c iê n c ia
Adquirir a pureza é o primeiro trabalho na
santificação. Mas não basta ainda.
E’ preciso conservar esta pureza; é neces
sário cultivá-la. E, para istoK lutar sem tréguas
contra os inimigos que a assaltam e a querem
arruinar.
Para Isso, diz o Apóstolo, a paciência nos é
necessária (1).
Ela é necessária para enfrentarmos os inimi
gos; para não desanimarmos; para suportarmos a
nós mesmos e suportarmos aos outros.
A impaciência é na vida espiritual um dos
maiores perigos.
A voutade tem seus arrancos; a inteligên
cia, seus relâmpagos e o coração, suas centelhas.
Mas a santidade não se adquire pela guerra re
lâmpago e sim pelo esforço contínuo de cada dia.
Estamos atravessando uma época de nervosidade, de impaciência. Os hoinems querem re
solver tudo em poucos dias, eletricamente; en
quanto Deus faz as suas obras com calma, com
perseverança, com tenacidade.
Muitos começam, poucos perseveram.
Muitos se lançam com ardor, poucos susten
tam a luta até ao fim.
Entretanto, o Apóstolo nos avisa que só aque
les que combaterem até ao fim serão coroados (2).
1) Pacientia eniiu vobis neoessaria est — Ileb. X, ;16.
2) Nou corouabitur nisi legitime certaverit. — 2 Tiin. 11, 5.
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Luta até à morte na aquisição da justiça, (\)
já havia dito o Espírito Santo.
A prática da paciência constitue a força do
carater.
Em face das dificuldades da vida, das oposições injustas, dos dissabores pungentes, uma
natureza fraca enerva-se; e, não enxergando
mais as ccusas como são na realidade, passa
alternativamente da confiança ao desespero e
do desespero à confiança, sem firmar-se em nada.
O porvir se apresenta escuro... ludo é tris
t e ... e o céu não tem mais que nuvens pesadas
e ameaçadoras.
— E’ inútil ir avante — exclama ela; tudo fiz
e nada consegui... Não quero mais continuar!
— Pobre alma desalentada! Paciência! Sai
ba suportar-se a si mesma. Após a tempestade,
virá a bonança. Nós mudamos; Deus não muda.
A vida é uma luta. A virtude é um triunfo;
e o triunfo pertence aos que sabem ir avante,
contra tudo e apesar de tudo, confiados na Pro
videncia de Deus e no sucesso prometido aos
que perseveram (2).

III. C o n c lu sã o
Eis o duplo modo de conseguirmos nossa
santificação : Pôr como fundamento sólido à san
tidade a pureza de coração; depois, continuar
a luta com paciência, até alcançarmos a plena
vitoria.
Sem pureza não póde haver vida espiritual.
Sem paciência não póde haver progresso.1
1) Usque nd morfern certa pro justitia. — Ecl. IV, 33.
2i>Qui Hot.om pcrseveraverit usque iu finem, bic sal vire
erit. — Mat. X, 22.
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A pureza é a preparação do terreno onde
se devo semear a virtude. A paciência é o trato
contínuo da semente fecundada; é o sustento da
basto ainda frágil, até que venha o seu pleno
desenvolvimento.
A pureza do coração 6 a auréola da nossa
vida.
A paciência é a virtude que a pureza gora
nas alinus.
Preparemo-uos ao espírito de sacrifício que
era breve a liturgia nos incutirá, pondo-lhe como
base sólida a pureza, virtude própria dos anjos,
e a paciência, virtude própria dar;, grande.;- almas.
EXEMPLO
S. F llflp e d© M e r l
São Filipe de Neri, estando om Roma, na
casa de caridade de S. derôuimo, foi detestado
pelos sacristães da igreja. Não deixavam passar
um dia sem molestar o santo, dando-lhe todas
as mostras de desprezo, no intuito de obrigá-lo
a ir celebrar em outra igreja.
O santo não quis queixar-se aos Superiores
da casa, e tratava os seus perseguidores com a
máxima paciência e benevolencia.
Aos amigos que lhe aconselhavam a residir
em outra casa, respondeu: Não quero recusar a
cruz que Nosso Senhor me mandou !
No fim, vendo que a sua presença exacer
bava cada vez nuais o espírito destes homens e
que a sua paciência, em vez de acalmá-los, os
excitava cada vez mais, recorreu a Deus na ora
ção e disse:
O’ meu bom Jesus, porque não me aten
deis ? Ila tanto tempo que vos peço a convèr-
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são dc&ics pessoas o a paciência para os su
p o rta '; o nada alcancei.
Fn.ão, Joi a? Cristo lhe respondeu : Não me
pede {>:■ i. *. noicnoia? Quero que a tenhas, mas
que •
dqidres por <>e*:r. meio.

Pt*.i u <' ?,tyc‘:o rí rim cç.çtorfsdo, rv.fo trgorde
sef-r.vr «'.o f-.raov-so um lugar de d- Feias; ficou
aí <’ i.orr lr>;-?.a auos; a6 t.e ietíro ; depois por
or ’ : de !?a.n*o Padre o Papa, t rr íruru-Ierirse i r.áM doe. Orstorionoíq que lunóára.
A<:nbn.mhr,do pelas moléstias, rr fria horrivel
mente ; rjaa, exít rioirnente, parecia sempre ale
gre, e aão falava de seus sofrimentos senão ao
médico.
A pureza e a paciência são os dois caracte
rísticos dos Santos. Pela pureza agradam a Deus;
pela paciência, vencem a si mesmos.
UI1IIIÜIIIIIIIIIIIIIH

DOM. DA QUSNQUÂGÉSIMA
(Luo. XVIII. 31 — 43)

31. Naquele tempo,' domando Jesus à parte
os doze, disse-lhes: Eis que vamos a Jerusalem,
e será cumprido indo o que está escrito pelos
Profetas relativo ao Filho do homem.
32. Porque Ele será entregue aos gentios,
e será escarnecido, e açoitado, e cuspido.
33. E depois de o açoitarem, o matarão, e .
Ele ressuscitará ao terceiro dia.
34. E nada disto compreenderam, e este
discurso era para eles obscuro, e não penetra
vam coisa alguma do que lhes dizia.
3C>. E sucedeu que, aproximando-se Ele de
Jerico, estava sentado à borda da estrada um
cego, pedindo esmola.
3fí. E ouvindo a turba que passava pergun
tou que era aquilo.
37. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno
que passava.
35. Então clamou' dizendo : Jesus, Filho de
Üavid, tem piedade de mim.
3!). E os que iam adiante repreendiam-no
para que se calasse. Porem, ele cada vez gritava
mais: Filho de David, tem piedade de mim.
40. E Jesus, parando, mandou que Iho trou

xessem. E quando ele chegou, interrogou-ç di
zendo :
41. Que queres que eu te faça ? E ele res-,
pondeu: Senhor, que eu veja.
42. E Jesus lhe disse: Vê, à tua fé te salvou.
43. E imediatamente viu, e o fo i seguindo,
glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto,
deu louvor a Deus.
;
COMENTÁRIO, LITÚRGICO

Os meios de santificação
O evaugeilio ile hoje completa o método de
santificação exposto no domingo passado.
À primeira parte cabe ao homem : !é a pure
za de coração e a paciência. .
'' ' ; '
A segunda parte cabe a Djdus: e ò seu au
xilio certo a quem llú> pede. "
'
Jesus prediz a sua dolorosa pàíxO.0 è a neoessidadé do sofrimento.'Os ApóStólòS' não com
preenderam, diz o evá^gelhot entretanto,1èra>ne
cessário que compreendessem.
' •; ’ ’
Onde o discurso f o i , incompreendido,’ 0 'fato
visível será compreendido. Ò Mestre recorre ao
milagre.
*•
Ura cego estava sentado à-beira do caminho
pedindo esmola. Sabe'pelos tradseuntes que Je
sus está perto.
;
Confiante na bondade do divino Mestre, cla
ma, repete, insiste,, até.ser ouvido por Ele,
Pergunta-lhe Jesus o que quer. »
.
— Seuhí r, que eu veja.
_ .1 _ .
E Jesus diz : A tua fé te salyon,.. E aquele
que era cego viu, é glprificou,áft)euis.‘
ío
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A lição dada por Nosso Senhor para nos pre
parar à sua paixão é a confiança em seu poder
e a oração persistente.
São estes dois meios de santificação que va
mos meditar h oje:
1. A co n fia n ça em Deus.
2. A o ra ç ã o persistente.
Estes dois meios completam admiravelmente
o que o evangelho do domingo passado nos en
sinou sobre as disposições a adquirir para que
a nossa santificação sejá prática e eficaz.

I. C on fian ça em D e u s
E’ um dos pontos mais importantes da re
ligião.
Não basta crer em Deus; é preciso ter con
fiança nele.
A confiança é baseada na bondade.
Convencer-nos de que Deus é bom, infinita
mente bom, de uma bondade de pai, de mãe, de
amigo, e excitar na alma uma confiança ilimita
da nesta bondade — é absolutamente necessário
para a perseverança.
Onde não ba confiança, não ha intimidade;
e onde não ba intimidade ba temor.
Ora, a religião ensina o temor de Deus, mas
quer que o temor seja um meio de levar a alma
ã confiança e ao amor. (1)
E’ preciso, pois, ter confiança em Deus, por
que Ele é bom, (2) diz .São Paulo.
E’ bom, porque nos tem cumulado de bene
fícios desde o berço.
H Perfecta charitas foras niittlt timorem. — 1 Joan. VL, 18.
2) Seio, et coiifido in Domino Jesu— liem. XIV, 14.
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E’ bom, porque tem perdoado nossas fraque
zas e misérias.
E’ bom, porque não se cansa de esperar-nos,
apesar de nossas iugratidões passadas.
E’ bom, porque nos deu Maria Sma. por mãe
e o seu proprio corpo e sangue como alimento
na Eucaristia.
Podemos percorrer o Evangelho inteiro e não
encontraremos um único exemplo de que o di
vino Mestre sê tenha desviado desta bondade^
Ele sabe fustigar os fariseus, humilhar op
orgulhosos, repreender os viciados, e até casti
gar os incorrigiveis; mas, em toda parte, encon
tramos Jesus bondoso, que repreende e castiga
para salvar, sempre de coração aberto para re
ceber o arrependimento.
E’ pois natural que tenhamos nEle uma con
fiança sem limites, cega, tal o filho para com o pai
amante.
A contemplação da paixão e morte do Sal
vador demonstra, em plena luz, a grande bonda
de de seu coração. E’ por isso que a liturgia
abre o evangelho de hoje pela predição de tudo
o que Jesus ha de sofrer por nós.
Esta vista excitará necessariamente a nossa
compaixão. E a compaixão é a introdutora da
simpatia e da confiança.
Lendo ou ouvindo a paixão de Jesus Cristo,
que a Igreja nos apresenta diariamente durante
a Quaresma, excitemos em nosso coração este
sentimento de confiança filial para com o terno
Pai de nossas almas.

II. O ra ç ã o p ersisten te
A oração tem as promessas da vi'ia'presente e futura’
.. V; ',

Còm' a ' oração o homem é todo' poderoso:
tem em 6uas mãos o poder divino. Este poder,
entretanto, só pode exèrcer-sé enquanto perdura
a oração.
E por' isso Jesus Cristo recomenda que deve
mos oíar sempre e não deixar de o ra r; (1) que
é preciso orar em toda parte. (2)
Uma criançinha pode facilmente ser esmaga
da pelo inimigo. Mas, que ela levante as mãosinbas, chore e suplique... o homem mais feroz es
tará vencidó.
A força dá mulher-é á súplica e as lágrimas.
.Eoqúanto/ela súplica, é rainha ; quando pre
tende mandar, torna-se escrava.
Se um verme pudesse implorar aquele que
vai esmagá-lo sob os pés, estaria salvo.
Deus, ouvindo um grito de uma alma da ter
ra, fic'a comovido!
O exemplo de Moisés, é „típiç,o.
Deus quèr destruir, a raça hebraica, dizendo
qqe ela tem a cabeça dura demais. Mas Moisés
ora; Deüs sente-se vencido, e diz: Dim itte me...
Deixa-me lazer, não rezes !
Moyses autem orabat. Não, não! Não póde
ser, exclama o Patriarca; que dirão de nós, ven
do desiroçado um povo que confiava em Vós e
vos implorava?
Placalusque est Dominus! Deus deixou-se,
desarmar...
Deus vai destruir Sodoma e Uomorra.
— N ão! não! exclama Abraão. Ha justos
nesta cidade; os bons não podem pagar pelos
maus.*l

I) Onnrtet semprr ornre et mm defiYere — Luc. XVIII 1T
or^a virosorare in oicni loeu — I Tom. il 8k .

lJ ) V*>lo
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Senhor, se houver 50 justos poupareis a ci
dade ?
— Sim, pouparei.
— Se houver quarenta?
E Deus vai cedendo.
— Se houver trinta, vinte?E Deus vai cedendo à prece insistente do
Patriarca.
— E se houver apenas dez, Senhor, perdoa
reis a cidade?
E Deus cedeu ainda. Non delebo prop ter decem, diz Ele.
Infelizmente, nem estes dez foram encontra
dos na cidade perversa, e Sodoma foi destruída.
Eis o que pode a oração persistente.

III. C o n clu são
Estamos na véspera da Quaresma, tempo
consagrado à lembrauça dos sofrimentos do Sal
vador e tempo de penitencia para unirmo-nos
melhor à paixão e morte de Jesus Cristo.
A liturgia nos ensina a viver com a Igreja,
a sentir com a Igreja, a entrar nos sentimentos
que nos apresenta o evangelho de cada domingo.
Como vimos, a disposição e a sucessão m e
tódica destes sentimentos é admiravel.
Desde.a Setuagésima, a Igreja insiste sobre
a santificação. No domingo passado nos mostrou
o modo de realizá-la; e hoje nos apresenta os
grandes meios a empregar : a confiança em Deus
e a oração persistente.
Não seja este convite estéril para nós.
Meditando sobre a paixão de Jesus Christo,
como o faremos durante este tempo pela viasacra e. outras instruções, vejamos em toda par
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te a bondade do divino Mestre, para que desa
broche em nossa alma uma confiança sem limites.
Tal confiança tornará suaves e ardentes
nossas relações com Deus e nos dará o gosto
das cousas de Deus.
E, depois, rezemos, peçamos, supliquemos
com insistência ó espírito sobrenatural, a com
preensão da religião e a coragem de praticá-la
generosamente.
Com tais disposições e meios, a nossa santi
ficação tornar-se-á uma realidade, um1fato visí
vel, um ideal realizado.
EXEMPLO

Santa T e resin lia
Em se falando de confiança em Deus e de
oração, o primeiro exemplo que vem ao espíri
to é o de Santa Teresinlia.
A confiança em Deus era a sua virtude do
minante e a base da sua »infancia espiritual.»
Persuadida de que nunca s« deseja demais
nem se pede demais ao bom Deus, ela repetia
muitas vezes: «E’ preciso dizer ao bom Deus :
JBem sei que nunca serei digna do que espero,
mas estendo-vos a mão como uma pequenina
mendiga, e tenho a certeza, ó Jesus, de que me
atendereis, pois sois bom ! »
Ela entregava nas mãos de Deus tudo o que
dizia respeito a sua saude, bem como tudo o que
se referia a sua alma: «O bom Deus vê tudo, di
zia ela; entrego-me a Ele. Ele bem saberá ins
pirar a nossa Mãe (Superiora) de fazer-me tra
tar, se fôr necessário».
E esta. confiança invencivel, Teresinlia dese
java vê-la no coração das suas noviças..

Uma delas encontrou grande oposição da par
te da comunidade para ser admitida à profissão.
No momento em que toda a esperança parecia
ter-se dissipado, Teresinha lhe perguntou:
— Tem confiança de ser atendida, minha Ir
mã ?
— Sim. Estou convencida que alcançarei esta
graça, e nada é capaz de suscitar-me uma dú
vida !
Então, num tom resoluto, a Santa exclamou:
Reafirme a sua confiança; é impossível que o
bom Deus não lhe corresponda, pois Ele mede
sempre os seus dons pela uossa confiança. En
tretanto, confesso-lhe que, se tivesse duvidado, eu
também duvidaria, pois então, toda a esperança
estava humanamente perdida.
A noviça foi admitida e tornou-se uma santa
religiosa.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinin

1”. DOM. DA Q UARESM A
EVANGELHO (Mat. IV, 1 - 11)

1. Naquele tempo, J.esus foi conduzido pelo
Espínto ao deserto, para'ser tenta d-o -pelo clemonio.
2. E fendo jeju ado quarenta dias e quaren
ta noites, depois teve fome.
3. li aproximando-se (delo) o tentador disselhe: Se és o Filho de Deus, dize ave estas pedras se
convertam cm pães.
4. Ele porém respondendo lhe disse: Está
escrito : Não só de pão vive o homem, mas de to
da palavra qu-e sai da boca de Deus.
f>. Então o demonio o transportou ú cidade
santa e o pós sobre o pináculo do templo, e lhe
disse :
(i. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo.
Porque esta, escrito : Confiou aos seus anjos o cui
dado de ti, e eles te tomarão pelas mãos, para
que não tropeces com o teu pé na pedra.
7. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não
tentarás o Senhor teu Deus.
H.
De novo o demonio o transportou a um
monte muito a lto ; e lhe mostrou todos os reinos
do mundo e « sua magnificência, e lhe disse :
9.
Tudo isto le darei, se prostrado me ado
rares.

10. Então Jesus llie disse: Vai-te Satanazf
pois está escrito : Ao Senhor teu Deus adorarás
e a Ele só servirás.
11. Então o demonio o deixou: e eis. que os
anjos se aproximaram e o serviam.

COMENTÁRIO LITÜRGICO

O peso do mal
Eis-nos no tempo da Quaresma, uo tempo da
penitencia, do jejum, da tra n tíu ia çã o espiritual.
E’ uma íat.e de vida espiritual que a liturgia
concentra e exprime admiravelmente nos quatro
■domingos da Quaresma.
Os domingos procedentes nos deram uma
noção clara e expressiva da vida espiritual, no
ção básica da grande obra da .santificação; e
agora, com um método adua-avel de intuição e
de fatos, a liturgia nos apresenta uma síntese da
vida espiritual, em quatro pontos principais .que
podemos intitular: O peso do uial: tentação de Jesus.
O triunfo do bem: a transfiguração.
O desapego completo :: expulsão do demonio.
O sustento da vida: multiplicação dos pães.
E' o objeto do. evangelho dos quatro domin
gos da Quaresma.
Vamos meditar boje o primeiro ponto:
O peso do mal, ou. Jesus Cristo tentado pelo
demonio, examiuando :
1. A uti9iciixi.de das tentações;
.
2. Os m e ie s de vencê-las. .
Jesus quer ser,' em tudo. nosso modelo ; ao
ponto de nada exigir dos boinens que não tenha
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Ele inesmo praticado e sofrido, inclusive até as
tentações do demonio.

I. A u tilidad e das tentações
Dizer que a tentação tem uma grande utili
dade na vida espiritual é apenas repetir o que
a palavra diviua nos ensina:
Bemaventurado o homem que sofre a ten
tação com paciência, pprque, depois que tiver
sido provado, receberá a corôa da vida, que Deus
prometeu aos que o amam., (1)
Aquele que não foi tentado, que sabe ele?(2)
pergunta o Espírito Santo.
Porque tu eras agradavel a Deus, foi neces
sário que a tentação te experimentasse (3), disse
o Anjo a Jó.
Òs homens, enfraquecidos pelo pecado origi
nal, estão sujeitos a três especies de tentações:
tentações do mundo, da carne, e do demonio; o
que S. João chama: a tríplice concupiscencia. (4)
A carne virginal de Jesus Cristo não podia
revoltar se contra o espírito porque era uma car
ne imaculada.
O mundo por sua vez não podia exercer ne
nhum atrativo sobre o proprio Criador, que sabia
o que é o mundo e o que ha n ele; a única ten
tação que podia atingí-lo era a instigação exterior
do demonio. Digo exterior, porque a sua alma,
pela união bipostática, era o santuario da divin1) Beatus vir, qui suffert tentationem. — Jnc. I. 12.
2) Quí non est tentatus, quid sit? — Eccli. XXXIV, 9.
•*J) Et quia aeceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio pro>aret te — Joh. XU, 13
4) Quoniam onine, quod est in mundo, concupiscentia car
is est, et concupiscentia oculorum, et superbia vita\ — 1 Joan,

, 1(1.

dade, onde nada de criado pôde penetrar, a não
ser com sua licença expressa, como quando se
sujeitou voluntariamente u tristeza, à agonia e
aos temores da morte.
Para tornar-se semelhante em tudo aos ho
mens, sfóra no pecado (1), Jesus Cristo permitiu
que o demomio o tentasse, como tenta a todos
os homens: de sensualidade, de orgulho e de
ambição.
Em Nosso Senhor a tentação tinha a utilidade
de mostrar-nos Jesus Cristo verdadeiramente
homem, igual a nós em tudo, afóra no m al^ ed e
dar-nos uma lição fecunda sobre o modo de com
bater as tentações.
Em nós a tentação tem imensas vantagens;
pode-se até dizer que é necessária.
Pelo pecado original o homem é inclinado
à sensualidade. E’ preciso, pois, convencê-lo da
necessidade de não se expôr ao perigo, de re
sistir com energia ãs exigências exageradas do
corpo, de refreiar tudo o que possa afastá-lo de
Deus.
A tentação de sensualidade, sob qualquer um
de seus aspetos, é a mais humilhante para o ho
mem. Ele se sente grande pelo espírito, e sentese miserável pelo corpo ; tem asas para voar, e
é arrastado para o lamaçal mais vergonhoso;
sente o coração pulsar do amor mais puro, e em
meio dessas pulsações sente vapores estranhos,
perturbadores, que o inclinam para a terra.
O homem é orgulhoso; e não quer sê-lo,
nem se convence de que o é. Para abater este
orgulho, Deus permite que ele passe pela tenta
ção, que se sinta pequenino, fraco, diante dos
L) Formam servi accipiees, in simililudincm lioiniiium fa - '
ctus-— .'Pbilr II, 7.
w-.-.vU , .
5 ‘V. ■ . j .

ataques do demouio, e assim compreenda a ne
cessidade de recorrer a Deus.
O homem é ambicioso; quer possuir e acu
mular bens passageiros que a 'morte lhe arran
cará um dia. Para desapegá-lo da terra e dos
bens passageiros, Deus permite que a tentação
o assalte e lhe faça compreender que os únicos
bens sólidos são os da dedicação, do zêlo.

II. M eios d e v e n c e r as ten tações
Deus permite a tentação, mas nunca permi
te que o homem seja tentado acima das suas
forças.
Deus livra da tentação os homens piedosos,
desde que implorem a sua miseiicordia —diz São
Pedro. (1)
Rezar é pois o primeiro e principal meio de
não cair em tentação.
E' por isso que Nosso Senhor nos faz pedir
diariamente: Não uos deixeis cair em tentação. (2)
Fugir das ocasiões é o meio infalível de
não sucumbir nelas.
Sobretudo em se tratando da santa pureza,
«os covardes são os heróis», diz Sta. T eresa ;
isto é : alcançam a vitoria.
Quantas alinas santas, confiantes na própria
força, se expuzerain ao perigo e caíram misera
velmente. E’ a historia desde Judas e de todos
os traidores até Lutero e seus companheiros.
Quantas almas fracas souberam preservar-se
do mal e chegaram ao mais alto grau de santi
dade porque fugiram cuidadosamente dos perigos.
UNovit Doiuinus.pios de teutatioue eripere — 2 Potr. 11,0.
2) Et ue uos iuducas iu tentatiouem — Mal th. VI, 13.

Mas, a maior arma de resisteucia e luta é a
oração.
A oração é todo poderosa, porque tem as
promessas divinas da graça e da perseverança.
O homem fraco póde receber o poder di
vino.
Quem pede recebe... quem procura enconit a . .. e a quem bate à porta será aberto. (1)
A quem pedir darei, (2) diz o divino Mestre ;
e promete-o com juramento : Amen, amen...
Infelizmente, não sabemos pedir, não sabe
mos insistir, e, por isso, não somos atendidos.
Peçamos, supliquemos a quem prometeu dar
tão generosamente; mas seja este pedido um
brado convicto da nossa necessidade.
Diante deste brado o inferno se sentirá ven
cido, a graça divina imporá silencio às inclina
ções da natureza e às exigências do nosso or
gulho.
III. C o n clu são
Tal é a grande lição que a liturgia de boje
nos dá, ao entrarmos no tempo santo da Qua
resma.
A vida é uma luta; a santidade é um triunfo.
Esta luta faz-se sobretudo contra as tenta
ções que nos assaltam. E’ o primeiro triunfo a
alcançar; é o maior dos triunfos, pois dele de
pende o valor da nossa vida.
Não nos espantemos desta luta. O proprio
Salvador a quis sustentar para mostrar-nos como
a tentação ao mal pode tornar-se uma fonte de
1' Omnis enim qui petil, accipií.; et qni qiuerit, invenit;
et pnlsanti aperietur. — Maüli. VI, 8.
_| Amen. amen dico votiis. rí qnid petieritis Patrein in noniiue meo, daliit vobis. — Joan. XVI, 28.'
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bem e como a virtude nasce, pela luta, em nossa
própria fraqueza. (1)
Para que tal luta seja coroada pelo triunfo,
duas coisas são absolutamente necessárias:
1*. Fugir dás ocasiões, pelo afastamento dos
perigos.
2a. Recorrer à oração, sobretudo nutrir uma
grande devoção a Maria Sma.
Com esses dois meios, ao alcance de todos,
venceremos o demonio, dominaremos a carne
revoltosa e nos cousérvaremos na humildade,
que é a guarda de todas as virtudes.
Sem isto, de nada nos serviríam os meios
de santificação que Deus põe à nossa disposi
ção, enquanto que, empregando-os bem, iremos
de virtude em virtude e de triunfo em triunfo.
EXEMPLO

JLutas de Santo A n to n fo
O santo abade Antonio, conforme conta San
to Atanasio, tinha muito que sofrer dos ataques
do demonio.
Um dia, os ospíritos infernais o msltrataram,
bateram-uo com paus ao ponto de o deixarem
semi-morto e privado de movimento.
Receiando que Deus o havia abandonado
nas mãos do demonio, viu, de repente, abrir-se
o teto de sua cela, e uma luz deslumbrante e
suave, cercando-o, dissipava as trevas da noite.
No meio deste fulgor apareceu-lhe o divino
Salvador. O santo exclamou: O’ meu Jesus, on
de estáveis? Onde estáveis enquanto os demoin iii[irmiUito=perfiuitur —

Z

Gor. XII, l).
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nios me moíam o corpo a pauladas ? Porque não
me socorrestes em tão tremenda luta?
Jesus Cristo repondeu: Antonio, eu estava
aqui, embora não me visses, e era espetador de
tua luta. Era eu que te dava coragem para resis
tires aos assaltos do demonio e fôrça para triun
fares de seus insultos; e alegrava-me vendo a
tua constaucia.
Aparecendo Jesus Cristo, desapareceram de
repente os demonios, como as trevas diante do sol;
todo medo, todo temor afastou-se do coração do
santo; e as feridas de seu corpo foram todas
curadas.
Levantou-se disposto a novas lutas para
agradar a seu bom Mestre.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2" D O M ING O

DA Q U A RESM A

EVANUELHO (Hat. XVII. 1 — 9)

1. Naquele tempo'-,'tomou. Jesus consigo P e
dro, Tiago, e João, irmão deste, e levou-os à p a r
te a um alto monte.
x
2. E transfigurou-se diante deles. E ó seu
rosto ficou refulgente como o sol; e as suas ves
timentas tornaram-se brancas corno a. neve.
3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias
falando com Ele.
4. E Pedro, tomando'a palavra,disse a. Jesus:
Senhor, bom é estarmos a q u i; se queres, faça
mos aqui três tendas, uma para ti, uma para
Moisés, e uma para Elias.
5. Estando ele ainda a falar, eis que uma
nuvem resplandecente os envolveu E eis que
(saiu) da nuvem uma voz que dizia.: Este é o
meu filho dileto, em quem pus toda a minha
complacência: ouví-o.
6. E ouvindo isto os discípulos caíram de
rosto por terra, e tiveram grande medo.
7. Jesus, porém, aproximou-se deles e to
cou-os; e disse-lhes: Levantai-vos e não temais.
8. Eles então, levantando os olhos, não vi
ram ninguém, senão Jesus só.
9. E quando desciam do monte Jesus orde-
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iiou-lhes dizendo : Não digais a ninguém o que
vistes, até que o Filho do homem resusscite dos
mortos.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

O triunfo do bem
As tentações nos desapegam da terra e nos
preparam para o céu.
Por uma transição lógica, a liturgia, depois
de nos ter descrito a tentação de Jesus no deser
to, como lembrança do mal que pesa sôbre nós,
nos apresenta hoje a transfiguração de Jesus no
Tabor, como símbolo de nossa própria transfi
guração, ou triunfo do bem.
O triunfar alguém do mal que ferve em si
e se agita em redor de si, é de fato, transfigurarse, é fazer triunfar o bem sôbre o mal.
Ao verem Jesus glorificado, resplandecente
como o sol, os Apóstolos caíram de rosto p o r
terra e tiveram medo, diz o evangelho.
Jesus, porém, aproximou se deles, tocou os
e lhes disse: Levantai vos e.não temais. E eles,
erguendo os olhos, não viram mais ninguém,
senão a Jesus só.
E’ um fato, é também uma lição : a lição da
nossa transfiguração. Vamos meditá-la hoje, exa
minando :
1. O sim bo lism o das circunstancias.
2. A s liç õ e s da transfiguração.
Precisamos aproximar-nos de Deus: Ele é o
único Bem verdadeiro ; e para isso devemos se
guir as lições de reforma que Ele nos ministra
no evangelho de hoje.
li
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> I. O sim bolism o d as 'c irc u n sta n c ia s
Para efetuar a sua transfiguração, Jesus es*
colheu um lugar apartado, solitário, uui alto mon
te (1).
Tudo é- significativo nas ações, nas palavras,
nos gestos e até no silencio do divino Mestre.
Antes de iniciar a paixão, na qual sua gran
deza e majestade, tão reíulgentes etn seu ensi
no e em seus milagres, vão ficar como eclipsa
das pela nuvem de oprobrios e de sangue, que de
via envolvê-lo como numa mortalha, Jesus quer
manifestar se, tal qual é, a seus Apóstolos, para
robustecer lhes a íé, estimular-llies a vontade e
acender-lhes na alma o amor divino.
Para efetuar esta manifestação gloriosa, le
va-os a um alto monte, a um lugar solitário, afas
tado do bulicio da terra, e aí, em companhia de
três de seus Apóstolos, Pedro, Tiago e João, re
presentantes vivos da fé, do heroísmo e da vir
gindade, ei-lo que de repente se eleva, torna-se
luminoso, enquanto a seu lado aparecem os dois
grandes representantes do antigo testamento:
Moisés e Elias.
Como tudo é significativo !
P e d ro está presente... e devia estar preseute, por ser o primeiro chefe, o Doutor infalivel da Igreja que Jesus Cristo veiu fundar.
Tiago, o primeiro mártir é o representante
desta falange de mártires que se deverão suce
der através dos séculos, dando o sangue em con
firmação da doutrina de Jesus Cristo.
João, o protótipo da virgindade, não podia1
1) El ducit illus in montem excelsum seorsum. — (Mutth.

XVII. 1)
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faltar, pois, se na Igreja ha a fé infalível nas
pessôas do3 sucessores de Pedro, se ha o heroís
mo de milhares de. mártires, ha. também, à le 
gião de virgens,' que desfraldam o estandarte;
da virgindade e escolhem como único amoh, c o ;
mo único esposo, a Jesus Crucificado.
*
Eis pois representados ao lado de Jesús o‘
apostolado, o martírio, a virgindade.
;
São eles que formam a côrte de honra do diyino Mestre e sintetizam a sua vida de apóstolo,
de vítima, e de santidade sem mancha.
Oh ! vinde Papas. Bispos, Sacerdotes!
Colocai-vos ao lado de Pedro para recolher 
des com ele as palavras que devem ser transmi
tidas ao mundo!
Vinde ! mártires de todos os tempos ! Vós que
vos imolais no silencio e no martírio, oculto
da vida religiosa ou nos desertos dos paizes lon
gínquos, vinde, colocai vos ao lado de Tiago, e
com ele, derramai para Jesus a última gota de
vosso suor e do vosso sangue !
Vinde, o legião incalculável de virgens ! Vós
que deixastes o bulicio e as traições do mundo
para consagrar a Jesus, o vosso coração, a vossa
alma a vossa vida inteira... vós que não quizestes outro peito para repousar que o peito de Je
sus, outros lábios para beijar que os lábios de
Jesus, e outro tálamo que a cruz do Calvario,
vinde, seguí o estandarte virginal de João, e,
ao lado dele, vinde ouvir as palavras do Padre
Eterno : Este é o meu Filho dileto em quem pus
as minhas complacencias. Escutai-o!
' ‘
Ele é o grande, o único legislador da lei nova,
como Moisés o foi da lei antiga!
Ele é o grande intercessor entre Deus o os
homens, comç. o foi Eliasiem seu tempo>

II. A s liç õ e s da tra n s fig u ra ç ã o
Lendo com atenção a narração evangélica,,
sentimos que cada minúcia é uma lição de vida
que Jesus Cristo nos quer dar; vida que chama
mos vida litúrgica, porque é a manifestação dos
ensinamentos da Igreja apresentados pelo evan
gelho de cada domingo.
Escolhendo um lugar solitário, apartado de
todo bulicio humano, o divino Mestre nos ensina
que não se encontra Deus em meio à halburdia do
mundo (1), mas sim ha solidão interior, na vida
recolhida.
Enquanto uma alma está entregue às preocu
pações das noticias, aos devaneios, ao tumulto
dos vãos pensamentos, fica escravizada pela ima
ginação e pelas distrações, e Deus não é para
ela senão o Deus desconhecido de Atenas. (Act.
XVII. 23)
Para que o entusiasmo se apodere de nossa
alma, como se apoderou dos Apóstolos em cima
do Tabor, é preciso vermos a gloria de Jesus,
pois é esta gloria que facina, atrai e dá o gos
to das cousas de Deus.
Sem este gôsto, a nossa vida será necessa
riamente rasteira, como o é a vida de todos
aqueles que não estão possuídos de um ideal
superior.
Por uma consequência inevitável, o homem
estranho a Deus é também estranho a si.
O conhecimento de Deus produz o conheci
mento de si mesmo. Os santos, acostumados à
vida de intimidade com Deus, conheciam-se, de
modo tão profundo, que ficamos espantados do
senso psicológico que pessuiam.

.,
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Ao contrario da pessoa recolhida, o homem
distraído nâo se conhece a si mesmo, não vê o
que deve reformar em si, não descobre razões
de melhorar, de praticar a virtude. Toda a sua
vida decorre no esquecimento de Deus e na igno
rância dos proprios defeitos. Arrasta-se miseravelmenie pelos mesmos caminhos, gira sempre
no labirinto de suas misérias.
Como S. Pedro na ocasião da transfiguração,
o homem exterior exclama: Senhor, bom é que
estejamos'aqui! O homem espiritual, porém, quer
elevar-se da terra, aproximar-se de Jesus tiansfifjnpHrto, transfigurar-ee com Ele pela prática da
virtude.

III. C o n clu são
O homem está aqui ra terra como aum lu
gar de provação, para que, de material que é,
se torne espiritual. (1) Tal espiritualizaçâo ope
ra-se por meio da transfiguração.
Não podemos destruir a natureza; devemos
aperfeiçoá-la. VE este aperfeiçoamento deve co
meçar por uma especie de concentração do es
pírito, que nos separe do ambiente em que vi
vemos, nos isole das cousas da terra e nos apro
xime de Deus.
E’ o primeiro passo a dar na vida intericr,
para que esta chegue a seu pleno desenvolvi
mento.
E’ o primeiro passo a dar na vida interior,
para que esta chegue a seu pleno desenvolvi
mento.
"^ A s distrações são o primeiro, e muitas ve
zes o maior obstáculo à santidade. E tem de ser1
1) Si est corpuB auiinale, est et espirUuale. — 1 Cor XV, '14

«'femovído, sob pena dè^òs demais exercícios es
pirituais não produzirem' o efeito que podem pro
duzir.
Procuremos, pois, isolar-nos do mundo, pelo
menos espiritualmente, concentrando-nos no re
colhimento interior, para nos entretermos com
Peus. Procuremos adquirir o hábito do recolhi
mento, e, aproveitando os numerosos meios de
.santificação que a Igreja nos apresenta, transfi
guremos a nossa alma pela virtude.
EXEMPLOS

J. O F ilóso fo B ias
O Filósofo Bias mandando o filho para o Egi
to para alí estudar a filosofia, este perguntou ao
pai o que podia trazer-lhe do Egito que lhe agra
dasse.
O pai respondeu: Procure adquirir este te
souro que um ancião inoribimdo póde levar comsig o : isto é, a virtude.

2. O c a v a lh e iro B a ia r d
Perguntaram um dia ao ilustre e piedoso mi
litar quais são as riquezas que um pai deve dei
xar para seus filhos.
—A virtude e a piedade, respondeu ele. Estes
tesouros inestimáveis não receiam nem a cliuva,
nem o vento, nem a tempestade, nem a astúcia
hamana.

3. D u p lo con h ecim en to
O Venerável Luiz de Granada conta que uma
alma piedosa, tendo lido na vida de S. Francisco
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de Assiz, que este santo havia passado lima noir
te inteira a fazer esta oração a Deus: — S(?ihòf,
fazei que eu vos conheça e me conheça a m im !.
armou-se de uma rude disciplina, e durante lon
gas horas flagelou-se, repetindo sem cessar:
Senhor, dai-me o amor e o o d io ! Isto 6 : o amor
de Deus e odio a mim mesmo.

3

DOMINGO

DA Q U A RESM A

EVANOEIJIO (L'Jc. XI. 14 — 28)

14. Naquele tempo, estava Jesus expelindo
um demonio, e este'era mudo. E depois de ter
expelido o demonio o mudo falou, e as m utidõds ficaram maravilhadas.
15. Mas alguns deles disseram : Ele expele
os demonios por virtude de Beelzebub, príncipe
dos demonios.
10.
E outros, para o tentarem, pediam-lhe
ique lhes moslrasse) um prodigio do céu.
17.
Ele, porém, conhecendo os seus pensa
mentos, disse lhes: Todo reino dividido contra
si mesmo será desolado cairá casa sobre casa.
IS.
Se, pois, Salanaz, está dividido contra
si mesmo, como estará em pé o seu reino ? P o r
que dizeis que é por virtude de Beelzebub que
eu lanço fóra os demonios.
19 Ora, se é pela virtude de Beelzebub que
eu lanço fóra os demonios, vossos filhos p or
virtude de quem os expelem? P o r isso eles se
rão os vossos juizes.
20. Mas, se eu pelo dedo de Deus lanço fóra
os demonios, certamenle chegou a vós o reino
de Deus.
21. Quando um valente armado guarda a
entrada de sua casa, estão em segurança os
bens que possue.
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22. Mas se, sobrevindo outro mais valente do
que ele o vencer, tira-lhe todas cs aimas, em
que confiava, e repartirá os seus despojos.
23. Quem não é comigo, é contra mim : e
quem não colhe comigo, desperdiça.
24. Quando o espírito imundo saiu dum ho
mem, anda p or lugares secos, buscando repouso;
e, não o encontrando, d iz: voltarei para minha
casa, donde saí.
25. E quando vem, a encontra varrida e
adornada.
26. Então vai, e toma consigo outros sete
espíritos piores do que ele, e entrando habitam
alí. E o últim o estado daquele homem torna-se
p io r do que o prim eiro.
27. Ora, aconteceu que, enquanto Ele dizia
estas palavras, uma mulher, levantando a voz
do meio da multidão, disse lh e: Bemaventurado
o ventre que te trouxe, e os peitos a que foste
amamentado.
28. Mas Ele disse: Antes bemaventurados
aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem
em prática.

COMENTÁRIO

LITÚRGICO

O desapego completo
O Evaogelho conta minuciosamente a expul
são de um demonio mudo.
Os judeus, não querendo reconhecer o poder
sobrehumano de Jesus, atribuem o milagre ao
demonio. Caem, deste modo, numa flagrante con-

tradição que o divino Mestre llies mostra, e pela
qual refuta a sua cega obstinação.
Este demonio é o pecado. (1)
Expelir o demonio é a imagem da expulsão
do pecado, pois Deus e o demonio não podem
habitar juntos num eoração. Seria a divisão de que
fala Jesus no evangelho; e nenhum reino divi
dido póde subsistir.
Esta expulsão do demonio, ou do pecado, de
ve fazer se com mãó firme e não coiu meias me
didas, que nada alcai\çam.
Meditemos hoje esla dupla lição que a litur
gia uos apresenta :
1. O d esap e g o de todo pecado
2. A aversão às m elas m e d id a s .
Estas duas cousas são absolutamente neces
sárias para conseguirmos a união com Deus; são
medidas essenciais, sem as quais não póde ha
ver progresso.

I. O d esap e g a de todo p e c a d o
O homem é fraco, é pecador, pela sua natu
reza decaída, (2 )sempre inclinada para ornai, diz
o Apóstolo.
Daí vem a luta que o espírito trava contra
a carne(J)
Comete-se um pecado grave quando, com
plena advertência e consentimento deliberado,
se transgride um mandamento de Deus, em ma
téria grave.
Está em estado de pecado aquele que acumula

1) Qui Faeit pece.ahmi, ox dinholo cst. — 1 Joan. III, 8.

2)

(,'uin adliuc poeeatores essemus. — Kom. V, 8
3) Caro onim eoucupisci!; adv-esus spiriliiin, spiritus auleni
adversas carueiii. — Gal. V, 17

pecados sobre pecados sem se arrtípender é sèm
recorrerão sacramento da confissão.
Tal estado ó o maior obstáculo à santificação.
E’ diametralmente oposto a ela.
Portanto, o primeiro obstáculo, o maior obs
táculo, 6 o pecado.
Afastemos de nossa vida o triste e execranpo pecado, e teremos afastado a fonte de todás
as nossas misérias!
A palavra pecado é pequena, e pela repeti
ção parece ter perdido o horror que devia inspi
rar.
O Patriarca Tobias o havia admiravelmente
compreendido, e eis porque, ao despedir-se do
filho único, que devia encetar uma longa e perir
gosa viagem, recomenda-lhe antes de tudo: Meu
filh o, cuide em nunca consentir num pecado. (1)
Quem faz o pecado é filho do demonio, diz
S. João. (2)
Por isto a Igreja, interpretando e aplicando os
ensinamentos de Jesus Cristo, nos apresenta no
domingo de hoje, o fato da expulsão do demonio
do corpo de um homem.
Este demonio era mudo. (3)
Ha de fato demonios barulhentos e ha demô
nios mudos.
Estes últimos são os mais perigosos, porque
a presença deles é mais escondida.
Para expelir o pecado do coração do ho
mem, é preciso que o pecador faça uma bôa con
fissão. E’ facílim o; mas o demonio mudo ensina
o seu mutismo ao pecador, para que este também
fique mudo e não declare, com a devida sinceri-1

1) Cavo no aliquando peccato couscutias.
fcJ) Qui íacit peceatum, cx diabolo ost.. — 1 Joai^. 1IÍ, 8
í3) Et illud era luutum. — Lue. XI. I V
’ ’-
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dade e integridade, os pecados escondidos no fun
do da sua alma.
O pecador, feito mudo como aquele que o
inspira, deixa-se acorrentar pelo respeito huma
no, pela covardia, pelo medo, ao ponto que gente
que nunca tremeu diante das metralhadoras, como
disse um velho general, treme diante deste pen
samento: que dirão de mim|?
— Que dirão? Que o Sr. é um homem de
brio e de dignidade!
Que é que dizem daquele que não cumpre
o seu dever por medo de um fantasma imaginá
rio ?
— Que é um covarde!
Digamos, pois, com firmeza, como disse
Jesus Cristo, ao demonio tentador : Atrás de mim,
satcmaz! (1)
Aproveitemos os dias da quaresma para nos
chegarmos a Deus e nos reconciliarmos com Ele.

If. A s m eias m e d id a s
Expelir o pecado é a primeira reação con
tra o demonio. Segue uma segunda, também
absolulamente necessária, para sustentar e fir
mar a primeira: E’ uma vontade firme, resoluta,
de romper com o mal e de fazer o bem.
O evangelho é claro e incisivo a este res
peito. Não pode haver vacilação. A vontade não
se divide.
Os teólogos dizem que o pecado é uma
aversão a Deus e uma adesão ao mal.
A reação deve ser contra estas duas in
clinações; assim: aversão ao pecado e adesão
a Deus.1
1) Vade post me, satana. — Matth. XVI, 23
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Já estamos resolvidos a nos separarmos do
demoniO; e do pecado; é preciso agora aderir a
Deus. E como aderir a Deus?
Com uma vontade firme, sem vacilação:
Quem não eslá comigo está contra m im ,
diz o Mestre.
Não existe meio term o: somos de Deus, ou
somos do demonio; servimos a Deus, ou ao de
mônio ; praticamos a virtude, ou lançamo-nos no
lamaçal do v ic io ; seguimos a lei divina, ou se
guimos a lei do pecado.
Hoje em dia, sobretudo, tal aviso devia ser
repetido continuadamente.
Quantos homens ha, que pretendem servir
a Deus e o demoDio, que acendem, como diz o
rifão popular, uma vela a Deus e outra ao diabo.
A falta de carater é um dos distintivos das
épocas de decadência. E esta falta de carater
chega ao ponto de fazer crer a certa gente que
póde ser ao mesmo tempo católico e maçou,
cristão e espírita, religioso e psoterista, romano
e comunista.!. ..
E’ uma aberação; destas aberações que se
agazalham no espirito e parecem tirar-lhe o.bom
senso e o senso cristão.
Tal iadecisão é o segundo obstáculo a ven
cer, para podermos entrar com proveito no san
to tempo da Quaresma.
Nosso Senhor não cessa de repetir esta ver
dade :
Não se póde servir a dois senhores (1); ne
cessariamente temos que ler odio a um e amor
ao outro.
Querendo pois servir a Jesus Cristo, temos
que ter odio ao demonio e às suas obras.1
1) Nemo poiest. duobus doiuinis scrvire — Matlli. VI, 24

SII. CoiselMsão
A ’ medida que ues aproximamos da Semana
Santa as lições do evangelho se tornam mais in
cisivas.
Nosso Senhor quer uma conversão completa,
radical, e não estereis veleidades, que hoje pro
metem e amanhã recusam.
Guerra pois decidida ao demonio, e às suas
obras, que são o pecado e as ocasiões de peca
do ; e isso com uma vontade firme, e resolvida
a tudo sacrificar e a empregar todos os meios
para realizar este desapego Completo a todo o
mal.
Que tempo pode haver mais favoravel para
inspirar-uos um verdadeiro odio ao pecado, do que
o tempo da Quaresma, consagrado à paixão e
e morte do Salvador?
Em breve veremos Jesus Cristo passar por
ledas as ignomínias e sofrimentos, para reparar
e expiar os pecados dos homens, em geral, e
os nossos em particular.
E’ a hora propicia... As graças são mais
abundantes, e todos os oficies da Igreja, bem
como todos os ensinamentos da liturgia, lêm por
fim excitar em nós o odio ao mal e a vontade
de fazer o bem.
EXEMPLOS

1. A ra in h a S em iram is
A historia conta que uma rainha da Assíria,
chamada Semiramis, pediu a seu marido que a
deixasse reinar apenas um dia, o que este con
cedeu.
• F o i1dado oJaviso para que todo o reino, mi

litares, civis e autoridades executassem, neste dia,
as ordens de. Semiramis.
No dia marcado, a rainha juntou o exército;
e exigiu a execução do decreto real.
O primeiro ato foi mandar tirar da cabeça
do rei, seu esposo, o diadema e o eétro, bem co 
mo as demais insígnias de dignidade real.
Este nem se deiendeu, julgando ser uma brin
cadeira da parte da esposa; sorrindo, entregoulhe a própria espada.
Revestida do pleno poder e da autoridade su
prema, Semiramis condenou o rei a ser decapi
tado na mesma hora.
Quando o rei compreendeu a perversidade
da esposa, era tarde* demais, e a sua cabeça en
sanguentada rolou aos pés daquela a quem aca
bava de exaltar.
E’ a historia de uma paixão perversa, de um
hábito vicioso, pelo qual ulgueni se deixa domi
nar alguns instantes. Julga poder libertar-se na
hora que quizer; mas, dominado por esta paixão
torna-se seu escravo.
E’ necessário lutar desde o começo contra
toda paixão, e dominá-la com mão firme.
Caso contrario, perde-se a vida sob sua do
minação.
E’ o caso de dizer: «Ou vencer ou m orrer!»

2. S. B en to L a b r e
Atravessando uma cidade, vestido de farra
pos, carregando um saco Das costas, São Bento
Labre encontrou um dia dois homens que pare
ciam favorecidos pela fortuna.
Estes olharam para o mendigo com curi
osidade e desprezo, e um deles solta estas pala
vras : Pobre in feliz!

Bento Labre vira se para eles e diz com o
semblante transfigurado por uma expressão ce
lestial :
Estais enganados! não^são infelizes senão os
que ofendem a Deus !
Dizia a verdade, pois estes infelizes, estando
separados de Deus pelo pecado, pertenciam ao
demonio, e não passavam de pobres escravos.

3. O M a rq u ê s d e F é n e lo n
Tinba apenas 16 anos de idade quando foi
alistar-se no exército de Luiz XIII.
— E’ muito novo, lhe disse o rei.
— Sire, respondeu o jovem, terei mais anos
de vida para servir Vossa Majestade.
A firmeza do jovem impressionou o rei. Com
preendeu este que num menino de tão pouca ida
de havia a fôrça de vontade de um homem fei
to. Aceitou-o, e o jovem tornou-se, pela firmeza
de carater, um dos grandes homens da época.
Como ele, saibamos defiuir-nos, cultivando a
firmeza de vontade, tão nobre e tão produtiva
na vida.

Illllll!llllllllllllllll

4o D O M ING O

DA Q UARESM A

EVANGELHO (Jo. VI. 1 — 15)
1. Naquele tempo, passou Jesus à outra
banda do m ar da Galüeia, que é o lago de Ti■beríades.
2. E o seguia uma grande multidão de p o
vo, porque via os milagres que fazia aos en
fermos.
.7. Subiu então Jesus a um monte e sentouse a lí com os seus discípulos.
4. Ora, estava próxim a a Páscoa, dia fes
tivo dos judeus.
6. Levantando, pois, os olhos e vendo que
uma grande multidão havia afluido para Ele,
disse Jesus a F ilip e : Onde compraremos pão
para dar de comer a essa gente ?
(>. Mas dizia Ele isto para o experimentar,
porque bem sabia o que havia de fazer.
7. Respondeu lhe F iU p e : Duzentos dinheiros de pão não serão suficientes para que cada
um receba uni bocadinho.
5. Um de seus discípulos, chamado André,
irmão de Sirnão Pedro, disse■lhe :
9. Está aqui um menino, que k m cinco pães
e dois peixes; mas que é isto para tanta gente ?
10. Então disse Jesus: Mandai sentar-se o
povo. Ora, havia muita relva ,naquele sitio. E
sentaram-se os homens, em número de uns cin
co mil.
12
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11. Tomou ehtão Jesus os pães, e tendo da
do graças, distribuiu aos que estavam senta
dos; e igualmente dos peixes quanto queriam.
12. E tanto que se fartaram, disse Jesus
aos seus discípulos'. ,Recolhei as sobras, para
que não se percam.
13. E eles a juntar am-nas, e encheram doze
cestos dos bocados que haviam restado dos cin
co pães de cevada, depois que todos comeram.
14. E todo o 2?ovo','vendo o m ilagre que f i 
zera, dizia: Este é verdadeiramente o profeta
que deve v ir ao mundo.
15. Jesus, porém, sabendo que o queriam
levar consigo, para o fazerem rei, fugiu novamente para o monte, sozinho.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

O sustento da vida
O evangelho deste 4°. domingo completa os
ensinamentos dos domingos anteriores.
Opressos pelo peso do mal, temos que ope
rar em nós uma verdadeira transfiguração, ex
pelindo o demonio do pecado: foi o assuuto dos
domingos passados. Para realizar esta obra, aci
ma de nossas forças, precisamos de um alimen
to de acordo com o trabalho a efetuar; pois, o
operário precisa de uma alimentação tanto mais
substancial quanto mais pesado é o seu serviço.
Transformar-se na alma é uma obra divina:
é preciso, pois, um alimento divino; e é este
alimento que Jesus nos quer dar, e que é sim
bolizado na multiplicação dos pães.

Meditemos boje esta maravilha divina, única
entre todas as maravilhas, porque se refere à
pessoa mesma de Jesus Cristo.
Vejamos:
lo. Porque precisamos de um a lim en to
divino.
2o. Porque este alimento é o p ro p rio D eus.
São duas considerações de uma ternura to
cante, que monstram a bondade e o amor infini
tos de Deus para com os homens.

I. P o r q u e p re c isa m o s d e um alim en to
divin o
Uma das descobertas mais curiosas e mais
empolgantes da nossa época de invenções é a
das vitaminas.
Cada planta tem um certo número de vitami
nas, ou partes essenciais à conservação da vida
humana, de modo a constituírem, juntas, um ali
mento completo, perfeito, que satisfaz a todas as
exigências do organismo, sem sobrecarregar nem
enfraquecer nenhuma parte dele.
Aqui é um sustento para os ossos, além para
os nervos, acolá para o sangue.
Estes elementos, hauridos da tert-a, unem-se
em proporções perfeitas, mil vezes mais bem
dosadas que se o fossem por um farmacêutico.
A ciência nos mostra como estes alimentos
se introduzem em nós pela manducação, se di
videm, se espalham, sem ultrapassar a medida,
nem desviar-se do caminho.
Quantas maravilhas o observador estudioso
encontra no alimento do homem! Pois bem; se
Deus opera tais maravilhas para sustentar a vi
da frágil e efêmera do corpo, não nos admire-
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mos do que fará para sustentar a nossa alma. (1J>
Se Ele anima, e por assim dizer, espiritualiza,
as plantas, para que possam encontrar na terra
os elementos que o corpo reclama, onde irá Ele
buscar o que é necessário a nossa alma?
Ah! dai à alma prazeres, bens e honras...
Que vale isso para quem é imortal?
Revelai-lhe todas as ciências do mundo, to
dos os segredos do universo e as mais inespera
das descobertas; tudo isso de nada vale para uma
alma esfomeada de verdade. Somente Deus está
na altura das suas aspirações. Por isso, um dia
Jesus Cristo disse estas palavras estranhas : —
Tomai e comei, isto é o meu c o rp o ... Tomai e
bebei, isto ê o meu sangue. E, com o meu corpo
e o meu sangue, a minha alma unida à divinda
de. Pobres homens, sois seres divinos pela mi
nha graça: alimentai-vos pois de minha divin
dade !Eis o que é a Eucaristia!
Se acreditamos na parte material do nosso
ser, devemos também acreditar na sua parte es
piritual.
Para sustentar a vida material, o homem
come o trigo da terra e bebe a agua pura das
montanhas. Para sustentar a sua vida espiritual,
o cristão come o corpo de Jesus Cristo e bebe
o seu sangue divino.
São como duas eucaristias: a primeira, da
terra; a segunda, do céu.
Sem a primeira eucaristia não seríamos ho
mens ; sem a segunda não se póde ser cristão.
0 homem tem um corpo e uma alm a ; é ma
téria e espirito. Por isso deve alimentar-se da
terra e do céu; deve comer o pão da terra e o
pão do céu, como diz o divino Mestre. (?)
M M o íi ii i ! anima plns ost (jn;im corpus V — Mnttli. Y í , 2.“»

2)

i

■> . u*n

pani-í vivus qui tio ou*.Io descendí— Juuti. Yi, 51.
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II.

P o r q u e é o p ro p rlo D e u s

A impiedade, que nada compreende do amor
de Deus, exclama: Comer Deus... mas isto é ab
surdo !
Não é absurdo: é sublime !
Comer é já uma coisa, sublime, apepar da ba
nalidade da expressão. E’ declarar publicamente
que nada somos.. . que não temos a vida em
nós. ..
Comer é professar o primeiro dos dogmas,
a saber, que somos simples criaturas, efêmeras,
desfalecentes, que nâo se parecem com Deus,
que não come.
Comer Deus é a coisa mais sublime ne6te
mundo, pois é a proclamação de que somos maio
res que o mundo inteiro. E’ sublime, pois é pro
clamar que o mundo não contém um alimento
adequado à nossa alma.
Se fôssemos apenas seres terrestres, a terra
podería alimentar-nos; precisando porém de um
alimento divino, é sinal que somos seres divinos,
Aliás, é a regra do plano dos seres neste mun
do. O mistério eucarístico é a coroação divina
da ordem deste mundo.
Para que um ser possa elevar-se, passar de
um reino a outro, deve recorrer à mandueação.
Que ha de mais ínfimo que a terra, o lodo, o pó?
Entretanto, estes elementos inferiores elabo
ram, em seu seio, sucos, que serão a luise de
varias ordens superiores.
A planta apodera-se destes sucos, transformaos em sua própria substancia, e o lodo, feito par
te substancial da planta, é elevado à gloria da
vida vegetutiva.
A planta cresce e produz frutos. O animal

alimenta-se deles, transforma-os em sua subs
tancia e os eleva, deste modo, à vida sensitiva.
E o animal, por seu turno, é comido pelo homem;
torna se substancia do homem, é levado por ele,
pela manducaçâo, a participar da vida humana.
Enfim, só falta que o homem tenha, ele tam
bém. qualquer meio de subir mais alto e de transubstanciar-se em Deus.
E.^te meio existe : E’ a divina Eucaristia.
O homem come o corpo e bebe o sangue de
Jesus Cristo; não os muda, porém, na própria
substancia... é, ao*eoutrario, mudado na subs
tancia deles, conforme esta lei de Origines:
Se o alimento que tomamos nos é inferior, é
mudado em nossa substaucia; se, ao contrario,
for de uma natureza mais excelente que a nossa,
somos mudados nele.
Eis o que acontece aqui.
O homem não muda o corpo de Jesus Cristo
em seu proprio corpo, mas é mudado no de Jesus
Cristo.
III. C on clu são
Eis a explicação do grande e sublime mis
tério do pão vivo descido do céu que Jesus pro
meteu dara seus discípulos, e que vem figurado
na tocante cena da multiplicação dos pães uo
deserto.
O homem é inclinado para o mal; deve trans
figurar-se pela virtude. Mas, como fazê-lo?
— Aproximando-se de Jesus Cristo pela graça,
comendo este mesmo Jesus Cristo como alimen
to, para que Ele, pela manducaçâo, nos transfor
me, elevando a nossa natureza à natureza divina.
E’ São Pedro que usa esta expressão pro
funda e de extensão incalculável, quando diz que
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a çraça ó uma participação à natureza divina (1).
E u Comunhão é a participação à substancia di
vina.
Oh! comunguemos... comunguemos c o m
lervor! E seremos Artes peia lôrça divina.
EXEMPLO

O g e n e r a l d e Sonis
Quem uão couhece o grande herói de Solíerino, o chefe dos zuavos que procuravam de:
fender Roma contra u invasão dos garibaidinos?
O general de Sonis, morto em 1887, comun
gava frequentemente; e isto não somente na
França, mas em meio de suas lutas Da África.
Duraute a guerra da italia, sendo ainda ca
pitão, escreveu:
«Em nossas revistas aos acampamentos, atra
vessando cidades e vilas, percebemos, de repen
te, uma torre. —O Mestre está a h i! — exclamei,
desçamos. Eslava com o capitão Roberto; entrá
mos na igreja, e pedi ao Sacerdote que ali en
contrámos que nos desse a comunhão.
Pronto! O tempo urge, não ha um minuto
a perder! Partimos logo, fazendo a ação de gra
ças a cavalo, em pleno galope !»
E’ a raça dos heróis. Procurara oa Sagrada
Comunhão uma torça sobrenatural que a natu
reza uão possue.
Ao lado d » general de Sonis a historia cita
os generais de Lamoucière e Jorge de Pimodan.
Toiios o generais defensores da Santa Sé, mor
tos no campo de batullu.;, igualmente ilustres pe
la coragem indôiuita e pela piedade viril e co
municativa.
1) Ut per bice eíficiainini divina1consortes natura?— 2. Pet. I, 4.

DOMINGO DA PAIXÃO
EVANGELHO (Joan. VIII. 46-59)
46. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus:
Qual de vós me arguirá de pecado Y Se vos di
go a verdade, porque não me credes Y
47. Aquele que ê de Deus escuta a palavra
de Deus. Dor isso, vós não as escutais, porque
não sois de Deus.
48.
Responderam os judeus: Não temos nós
razão em dizer que tu és samaritano e tens demonio ?
49. Replicou-lhes Jesus: Eu não tenho demonio, mas honro meu R a i; vós, porém, me
injuriastes.
50. Eu não procuro a minha gloria ; outro
ha que a procura e faz justiça.
51. Em verdade, em verdade vos digo que,
se alguém guardar a minha palavra, não verá
a morte eternamente.
52. Disseram lhe então os judeus: Agora
conhecemos que estás possesso do dernonio;
A.braâo morreu e os profetas morreram ; e tu
dizes : Se alguém guardar a minha palavra não
verá a morte eternameute.
5-1. Acaso és tu maior do que o nosso pai
Abraão, que morreu Y e do que os profetas, que
lambem morreram Y Que preti ades ser Y
54.
Respondeu-lhes Jesus: Se eu, me g lo rifi
co a mim mesmo, a minha gloria nada vale;
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meu Pai é que me g lo rifica ; aquele que vós di
zeis ser vosso Deus; mas não o conheceis; eu,
porém, conheço-o: e se dissesse que o não co
nheço, seria mentiroso como vós.
55. Mas eu o conheço e guardo a sua pa
lavra.
56. Abraão, vosso pai, desejou ansiosamen
te vêr o meu dia; viu-o e exultou de alegria.
57. Disseram-lhe os judeus'. Ainda não tens
cincoenta anos e viste Abraão ?
58. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em
verdade vos digo : Antes que Abraão fôsse feito,
eu sou.
51). A estas palavras, pegaram em vedras
para lhe atira rem ; Jesus, porém, se ocultou e
saiu do templo.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

O problema do sofrimento
Duas semanas apenas nos separam da sole
nidade da Pascoa.
Em cada um destes domingos a Igreja nos
põe diante dos olhos uma grande e expressiva
cena da vida de Jesus Cristo, cena que se re
nova na vida de cada um de n ó s :
No domingo da Paixão, é a lembrança dos
sofrimentos do Salvador; no domingo de Rumos,
é a recordação de seu triunfo na terra, assim
como no domingo da Ressurreição será a ex
pressão de seu triunfo na gloria do cóu.
Vamos meditar hoje a primeira destas cenas :
— os sofrimentos do Salvador; nio como sendo
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o preço do resgate do mundo, mas o comc-ço do
triunfo. >
Todos nós, na vila, temos nosso domingo da
paixão ; mas devemos ter também o nosso do
mingo dos ramos e o da ressurreição para a
gloria.
Temos pois que estudar o grande e terrível
problema do sofrimento.
Porque o sofriineUto ? Porque a dôr neste
mundo ? Porque ?
Porque Deus nos afna. .. porque Deus quer
salvar nos... Ele nos trata como tratou a seu
Filho.
Meditemos pois este grande problema do so
frimento, vendo :
1. A r a z ã » do sofrimento
2. A su a necessidade.
Este estudo é de uma necessidade absoluta,
porque, mostrando-nos a razão do sofrimento do
Filho de Deus, indica-nos a razão de nossos pró
prios sofrimentos.

I. A ra z ã o do sofrim en to
Porque o sofrimento ?
Porque Deus é bom.
Uma tal resposta revolta os ímpios.
Eles não podem compreender como um pai,
que aiua a seus filhos, e capaz de submetê-los
ao sofrimento.
Deus é bom : não o negam ; mas. se Ele é
bom, como é que permite o sofrimento ?
Eis o problema a resolver.
E este problema se resolve facilmente.
Consideremos uma criança doente. Tem que
sofrer uma operação dolorosa, sob pena de per
der a vida.
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A mãe querería poupar-lhe os sofrimentos
desta operação; porém, poupar-lhe o sofrimento
é permitir à morte que leve o seu tesouro.
O coração da mãe não hesita. Ela toma em
seus braços o filhinho que chora e o apresenta
ao bisturí do operador.
A criança chora, grita e repele o médico;
seu desespero chega a querer bater na própria
mãe. Gesticula, esperneia, mas a mãe a segura
com mão firme, permitindo ao médico cortar as
suas carnes.
A criança não compreende; a dor lhe arran
ca gemidos, e estes gemidos arrancam as entra
nhas da pobre mãe.
Haverá quem diga que a mãe é cruel?
A criança poderá dizê lo no auge do sofri
mento. Nós, porém, se olharmos mais alto, compadecer-nos-emos antes do sofrimento da mãe
que da dor do filho.
Colocai nas entranhas da bondade e mise
ricórdia divinas o que é luminoso e heróico
quando é considerado nas entranhas da mater
nidade, e encontrareis a solução do magno pro
blema do sofrimento neste mundo.
Para quem não acredita em Deus; para quem
ignora que somos feitos para Ele e em caminho
para nos juntarmos a Ele; para quem este nfundo
é apenas um campo de concentração onde lutam
forças brutas e fatais, o sofrimento não é com
preensível.
Sois pisado, triturado... Que é que se pode
dizer a quem não acredita na Providencia divi
na ? E’ o acaso! E’ a sorte! E’ o destino!
Isto não consola, faz desesperar.
Um tal homem deve tragar a sua tristeza,
sem importunar com seus gemidos um céu vá
cuo e homens que nada podem no caso.
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O castigo de viver sem Deus é solrer sem
consolação.
Mas, saindo deste subterrâneo escuro e colucando-vos na plena luz da religião, ah! então,
tudo muda.
Foi Deus que fez este mundo. E de propó
sito o fez estreito demais para o homem.
Não nos podemos mover sem sofrer, sem
encontrar, a cada movimento, limites que nos
ferem e nos fazem sofrer.
Deus fez isto de propósito, para que estes li
mites nos impilam a aspirar por uma vida melhor.
No dia em que entrarmos no infinito, ali
não encontraremos mais nem limites, nem obstá
culos, mas dilatar-nos-emos à vontade.
Oli! Como seremos felizes!
De qualquer modo que Deus dispusesse este
mundo, ele seria sempre estreito demais para
uma alma imortal, que só pode contentar-se com
o infinito!

II. A necessidade do so frim en to
Fomos feitos para o infinito. Estamos aqui
presos numa jaula de ferro
Somos pássaros que devem desdobrar as
asas imensas e tomai* vôo no firmamento azula
do e que se perdetn na imensidade do céu.
Que dirieis se uma destas aguias, em vez
de gemer dentro da gaiola estreita eai que está
encarcerada, ficasse a admirar as grades de me
tal dourado?
Terieis dó da pobre ave, que, rainha da
imensidade, se compraz em ser escrava da prisão.
Com o cristão acontece o mesmo.
O homem foi feito para Deus. Mas, depois
do pecado original, o homem se esquece de seu
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fim, e, em vez de tomar o vôo para o céu, por
meio da virtude, prefere encarcerar-se vivo na
jaula do prazer passageiro do mundo...
E eis que Deus, consultando a sua bondade,
fazendo agir a sua misericórdia, o toma nos bra
ços e apresenta ao médico, ao operador, que
deve, com o bisturí de dor, dar-lhe o golpe que
faz chorar, mas que cura. O sofrimento é pois
um médico que vem curar, embora esta cura
não se possa realizar sem dor.
No começo, por entre os arvoredos do pa
raíso terrenal, não havia o sofrimento ; havia so
mente o am or: e o amor era o bastante. O que
o sofrimento faz hoje, o amor o fazia então, e
o fazia melhor.
O sofrimento é uma consequência da queda
de nossos primeiros pais.
A queda é um fato; o sofrimento é uma ne
cessidade, que não provém do acaso, mas é im
posta pela mão paternal de Deus.
Deus quer a nossa felicidade.
O homem, entretanto, não a quer mais: ou,
querendo-a ainda, não sente a coragem de ad
quirí la.
Que fará Deus?
Elo procederá como a mãe, cujo filho está
sob a ameaça da morte e deve sofrer uma ope
ração dolorosa.
A mãe não quer a dor, quer a cura; ela não
consente na dor senão para obter a cura.
E a dor é necessária para obter a cura...
Assim procede Deus como os homens: Ele
quer curá-los; quer arrancá-los ás mil falsas so
licitações do mundo, da carne, do demonio; e,
como o amor do homem é fraco demais para
conseguir tsta obra, Deus o toma ncs braços e

permite que o sofrimento o arranque às misérias
da vida.
Eis o que se deve admitir; ou então seria o
desespero, seria a fatalidade odiosa.

III. C on clu são
Tal é a grande lição que nos ministra o do
mingo da Paixão. A Igreja quer mostrar-nos a
razão e a necessidade do sofrimento.
Jesus Cristo era inocente; nós somos culpa
dos. Ele sofreu, Ele *que nada tinha a expiar pa
ra s i ; porque nós não aceitaríamos o sofrimen
to, nós que temos tantas faltas a reparar e tan
tas quedas a expiar ?
Bem queremos o triunfo dos ramos e a g lo 
ria da rsesurreição. Mas lembremo-nos de que a
estrada do triunfo e da gloria parte de Getsêmane e atravessa a montanha do Calvario.
Criemos em nós esta convição sólida: o so
frimento é ura mensageiro divino, que nos ajuda
a vencer o demonio, a natureza viciada e o mun
do ! Não será coroado na gloria senão aquele
que valorosamente houver combatido e alcauçado a vitoria.
Nada acontece neste mundo sem a vontade
de Deus. Aceitemos pois de sua mão paternal
tanto a dor que crucifica, como a consolação
que alegra.
E' a mesma mão e o mesmo coração que nos
oferece estes presentes.
Se a consolação nos aproxima de Deus, tal
aproximação não póde, contudo, efetuar-se sem
o sofrimento, que aos arranca do mundo e nos
desapega dos prazeres.
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EXEMPLO
A p ó lo g o d e S ão V lc e n ie F e r r fe r
Para fuier compreender bem a utilidade
do sofrimento, o saulo servia-se do seguinte
apólogo :
Um rei tiuba no cárcere dois homens, que lhe
deviam quantias avultadas. Vendo que Dão po
diam liquidar suas dívidas, porque não possuíam
mais nada, o rei foi um dia ao cárcere com duas
bolsas cheias de ouro, e, sem dizèr nada, parou
diaute deles, lançando com força, no rosto de
cada um, uma destas bolsas.
O golpe foi tão violento que ambos deram
um grito de dor.
Ambos não se portaram, porém, do mesmo
modo. Um deles ficou fulo de raiva, injuriou o
rei e, cerrando os punhos, ameaçou vingar-se dos
insultos.
O outro, mais sensato, pegou a bolsa de ou
ro, agradeceu ao rei, e tirando a quantia de que
era devedor solveü a sua dívida, e libertou-se
do cárcere.
—Nós estamos no caso deites encarcerados,
— continuava o santo. Temos coniraido imen
sas dívidas diante de Deus, já pelos benefícios
dEle recebidos, já pelos pecados cometidos.
Tocado de compaixão de uossa miséria, Deus
uos atira o ouro da paciência na bolsa da tri
butação.
Os que suportam com paciência, as tribulações satisfazem a Deus com este ouro, tornandose seus amigos; enquanto aqueles que murmu
ram e se vevoltam, em vez de agradecer, não
fazem seuão aumentar as dívidas e tornar se ca
da vez mais inimigos de Deus.

DOMINGO DE RAM O S
EVANGELHO (Mat. XXI, 1 - 9 )

1. Naquele tempo, aproximando-se Jesus
de Jerusalém e chegando a Delfagé, junto ao
monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois de
seus discípulos.
2. Dizendo lhes: Ide â aldeia que está de
fronte de vós, e logo encontrareis presa uma
jumenta eum jum enlinho com ela : desprendeia e trazei-m’a.
3. E se alguém vos disser alguma coisa,
dizei que o Senhor precisa deles: e logo os dei
xará trazer.
4. Ora, tudo isso aconteceu, 'para se cum
p rir o que linha sido anunciado pelo profeta,
que disse:
5. Dizei, à filha de S iã o : Eis que o teu rei
vem a li, manso, montado sobre uma jumenta e
sobre um jumenlinho filho da que levava o jugo.
d. E indo os discípulos, fizeram como Jesus
lhes ordenara.
7. E trouxeram a jum enta e o jum enlinho:
e puzerurn sobre eles os seus vestidos, e fizeramno montar em cirna do jumentinho.
8. E o povo em grande número exíendia
no caminho os seus vestidos: E outros corta
vam romos de árvores e juncavam com eles a
estrada:
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9.
E as multidões que o precediam e as que
iam atrás gritavam, dizendo: Hosana ao Filho
de D a vi! bendito o que vem em nome do Senhor:
Hosana no mais alto do céus!
COMENTÁRIO LITÚRGICO

Alegria e tristeza
A festa de hoje é de uma alegria íntima,
suave, mas não expansiva. E’ uma alegria como
contida, abafada, que dá a impressão de um acon
tecimento ao mesmo tempo alegre e triste.
Antes da missa o sacerdote benze os ramos,
que os fieis levam depois em procissão para
simbolizar a entrada solene de Jesus em Jeru
salém.
Hinos graves e majestosos são entoados; no
ta-se, porém, nestes hinos, uma sublime melan
colia. que parece reunir num mesmo acento a
alegria e a tristeza.
Meditemos esta cena e façamos uma aplica
ção do simbolismo da festa à nossa vida, exa
minando a lição prática que a liturgia nos mi
nistra. Veremos:
1. A sigm flftca çfto dos Ramos,
2. A sssa a p l f c o ç j l o à nossa vida.
Ha na procissão dos Ramos ura simbolismo •
que nâO'é bastante compreendido e que se apreseuta como uma das cenas mais expressivas e
tocantes da vida crista.

I. A sign ifica ç ão dos R a m o s
A procissão dos ramos 6 a primeira cerimô
nia que chama a nossa atenção.
S3
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Depois de cantar antífonas apimpriadas às
circunstancias, a procissão pára à porta da igre
ja, que está fechada.
À significação é a seguinte:
A igreja fechada representa a gioria do céu.
Lá estavam os anjos por detrás das portas
fechadas aos homens, autes que entrasse Jesus
Cristo depois de sua morte, na ocasião da asceução.
Ainda hoje, em certos lugares, como antiga
mente, as cerimônias'dos Ramos são de um sim
bolismo impressionante.
Enquanto o povo faz a procissão fóra da igre
ja, fica por dentro um grupo de criauças vesti
das de anjos, que, com as suas vozes infantis,
puras e càudidas cantam o hino eternal: Gloria,
laus et honor, etc: Gloria, louvor e honra a Vós
Cristo Rei Redentor! ( i)
E os fieis, da parte de fóra, como homens
banidos do céu, repetem o canto dos anjos : H on
ra, louvor e gloria, etc.
O celebrante, figurando Jesus Cristo, bate
então na porta com a haste da cruz, que simbo
liza a chave do céu, e diz: Príncipes, abrí vos
sas portas ; levantai- vos, portas eternas, que en
trará o Rei de gloria !
O grupo de anjos pergunta de dentro: Quem
é o Rei da gloria ?
O sacerdote lhes responde : l i ’ o Senhor po
deroso e forte, o Senhor que ganha, as batalhas.
Alteando a voz, bate de novo e reitera a ordem de
a brir:
Príncipes, abri vossas portas!
A ’ terceira intimação, abre-se a porta, e o1
1) (iloriíi, lair? cl. honor, tibi sit Rex Christo Redemptor,
cui puerile (leeus prompsit liusaiin piuiu! — Anüph.
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sacerdote, semelhante a Jesus Cristo, entra na
igreja com os fieis que agregou nos caminhos
da vida. (1)
Os anjos, formando então semi-círculo, cujo
centro é a entrada, ao verem o sacerdote, iuclinam os seus ramos diante dele, em homena
gem a Cristo vencedor do demonio e da mor
te. Depois acompanham-no até ao altar, agi
tando os ramos e cantando uma antífona que
lembra a entrada triunfante dos eleitos no céu,
depois do juizo final.
A procissão dos ramos, é, deste modo, uma ♦
lesta de alegre tristeza, ou de triste alegria que
se sente vibrar, tanto nas palavras como ria mú
sica dos hinos.
A entrada de Jesus é de alegria porque é o
triunfo do Stlvador; é. contudo, de tris"eza a lem
brança de que estes mesmos judeus, que o acla
mam hoje, contra Ele erguerão brados de morte
depois de cinco dias, e lançarão aos ecos da ci
dade e do calvario blasfêmias e impropérios. (2)
Para tornar mais sensível este horrendo acon
tecimento, a Igreja, no canto da paixão, duraute
a missa, faz ouvir três vozes : a voz do histo
riador, que conta o fato; a voz do povo judeu,
ou do pecador, que acusa seu Deus e pede que
Ele morra; e a voz da augusta vítima, que con
serva no meio dos algozes uma majestosa sere
nidade, aliada a uma braudura de cordeiro.
Parece-nos assistir ao drama tremendo, que
penetra os corações e faz experimentar senti
mentos que não póde inspirar a simples leitura
da Paixão.
1 Ini;rediente Domino in Sanctam civitatcm, Ilebrtcorinn
pueri resurrectioiiom vi(<e promintianf.es. (Uesp.)
2) Improperium expoctavit cor memn et miseriu.m. (Oííerl j
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II. A a p lic a ç ã o s\ nossa v id a
Os ramos são um siual de triunfo; (1) de tri
unfo sôbre o mal que nos atormenta iuteriormente e abate exteriormente.
Jesus ha~via passado a vida fazendo o bem a
todos. (2)
Uma tal vida devia ser coroada pelo triunfo
sôbre seus inimigos e sôbre o demouio.
E Jesus triuafa.. . Mas triunfa como só sabem
triunfar as almas grandes... E’ um triunfo divino i
Não procura humilhar os vencidos !
Não lhes dirige sequer uma palavra de cen
sura !
Abre -lhes, ao contrario, os braços e o coração;
e o que nao conseguiu realizar com a doutrina
e com os milagres, procura operá lo pela man
sidão e a humildade.
Também nós teremos, talvez, o nosso domin
go de liamos, a nossa exaltação sôbre aqueles
que nos não compreendiam., .oh ! então, como Je
sus, sirvamo-noB de nosso triunfo, não para nos
vingarmos dos desafetos, mas para orientar para
o céu aqueles que dantes nos perseguiam.
O perdão é a mais bela vingança de uma al
ma grande.
Pagar o mal com o bem é irradiação de uiu
coração dilatado. (9)
Temos nós uma alma assim grande ? um co
ração assim dilatado ? um espírito cheio de ele
vação, que sabe olhar aciuia. dos homens e dos
acontecimentos, para ver unicameute a vontade
de De uh?1
1) .Instiu; uf, palma, floroliit. — l's
(pii
houciacipm lu

i3 .

.') i-vsiim
porlnuisiit
— /u-1.. X, ;J8.
!’»•/!miliui!,ií persoquentibus vos — Uom. Xil, 14.

j
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Sofrer é muitas vezes mais facil que saber
triunfar.
Para muitos o sofrimento é um estímulo ao
bem. Para muitos o triunfo tem sido uma cala
midade.
Contemplemos Jesus seguindo para o Calvario, maltratado, cuspido, blasfemado. Ele pros
segue no seu caminho tão calmo como quando
está cercado da multidão que o aclama e canta
louvores no dia da entrada solene em Jeruealem.
Sente se que Ele domina os acontecimentos
e não é dominado por eles. •
Enaltecer se no triunfo ou desanimar no con
tratempo é sinal de pusilanimidade e de falta
de oaiater
Permanecer calmo, resignado no sofrimento,
e ficar modesto, reservado no sucesso, é sinal de
uma alma que se possue e governa na amizade de
Deus.

III. C on clu são
A festa dos Ramos é uma festa de alegria e
tristeza. De alegria, pelo triunfo cie Jesus; e de
tristeza, ao pensamento de que este mesmo povo,
que hoje o aclama, . soltará, apenas cinco dias
depois, brados de odio e de morte.
E’ a inconstância deste mundo, pelo qual Je
sus não quis orar, porque ele está posto na mal
dade. (7)
infelizes daqueles que trabalham para o mun
do e dele esperam a recompensa!
Traidor como é, pagará com ingratidão o
que se fez para lhe agradar.
Como Jesus, atravessemos este mundo sem1
1) Muiitlus

totus i» maligno

pos-lus

est.

— 1. Jo. V, 19.
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apegar-nos a ele, surdos a seus convites e acla
mações, como a seus insultos.
Na alegria, lembremo-nos de nossos pecados,
para nos humilharmos; no soírimeuto, lernbremonos da satisfação de um dia possuirmos Jesus
Cristo.
EXEMPLO

O V e n e rá v e l T e e ía n o V e n a r d
E-te mártir dc Jesus Cristo, era missionário
francês na China. A sua causa foi iutrndusida era
lloma. Estando ele preso peta l'é em Toug-Klng,
escreveu a sua irmã. a carta que. se segue :
«Na prisão. 20 de janeiro de 1SÜ1.
E’ quase meia noite. Em redor do meu cár
cere de madeira estão era linha espadas e lan
ças. enquanto soldados de sentinelas estão vigi
ando. A cada instante espero a minha sentença
de condenação; talvez amanhã serei conduzido
à morte!
Morte feliz. não é? Morte desejável, que con
duz à vida! Provavelmente serei decapitado...
Ignomínia gloriosa cujo prêmio é o céu!
Recebendo tal noticia, querida irmã. tu cho
rarás... porém, deve ser de felicidade. Tu pode
rás representar-te teu irmão tendo na cabeça a
auréola dos mártires o na mão a palma dos triuníadores!
Ainda umas horas e deixarei esta pobre ter
ra ; o meu exilio será findo e acabada será a
minha luta.
Vou subir ao céu... Estou na fronteira da patria; alcanço a vitoria... entrarei na patria dos
eleitos, e ali verei belezas a que nunca viram
olhos humanos, ouvirei harmonias que nunca ou
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viram ouvidcs terrenos, gozarei de alegrias que
o coração do homem jamais experimentou na
terra.
Antes, porém, 6 necessário que o grão de
trigo seja moido, que o cacho de uva seja tritu
rado !
Serei eu iid pão, um vinho conforme o gos
to cio Pai celeste ?
Espero-o pela. graça divina e a proteção da
Virgem Santíssima. Eis porque, embora esteja
ainda no campo de luta, entôo já o .meu canto
de triunfo como se fora já vencedor.
E tu, minha irmã querida, deixo-le no cam
po da luta, campo de virtudes e cie boas obras.
Recolhe uuráeroscs merecimentos para a
mesma vida eterna que nos espera a ambos.
Recolhe a fé, a esperauça, a caridade, a paci
ência, a mansidão, uma santa morte !
Adeus, Melania, adeus, irmã querida, adeus!»
Umas horas depois o mártir derramou o seu
sangue por .Jesus Cristo, firme e alegre, seguin
do na morte o divino Mestre, como o havia se
guido na vida de apostolado.

Illlllllllllllllllllilll

DOMINGO DA PA SC O A
EVANGELHO (Mar. XVI, 1 - 7 )

1. Naquele tempo, Maria Madalena e M aria,
mãe de Tiago, e Marià Salomé compraram aro
mas, para embalsamarem o corpo de Jesus.
2. E vo primeiro dia da semana, partindo
muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer do
sol.
3. E diziam entre s i : Quem nos tirará a
pedra da boca do sepulcro?
4. Mas, quando olharam, acharam revolvi
da a pedra, que era muito grande.
5. E, entrando no sepulcro, viram um j o 
vem sentado ao lado direito, vestido de uma tú
nica branca; e tiveram medo.
(>. Este, porém, lhes disse : Não temais; p ro
curais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado ;
ressuscitou ; não está a q u i; eis o lugar onde o
haviam posto.
7. Mas ide, anunciai aos seus discípulos e a
Pedro que Ele irá adiante de vós para a Galileia. IA o vereis, assim como Ele vos disse.
COMENTÁRIO LITÚRÜICQ

As lições da ressurreição
Pascoa é a grande testa comprobativa de
nessa té e portadora de alegria.
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S. Paulo tratou magistralmente este assunto,
em sua Epístola aos Corintios.
Cristo ressuscitou dos mortos, diz o Apósto
lo, sendo Ele às prim icias dos que dormem. (1)
Se o Cristo não houvesse ressuscitado, vã
seria a nossa pregação, e também vã a nossa
fé, contiQúa o Apóstolo ; porque, se os mortos
não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou;
mas, se Ele ressuscitou, também nós havemos
de ressuscitar.
E' o grande argumento de S. Paulo
E por isso a liturgia do hoje nos faz cantar
com exuberante alegria: Ressuscitou Cristo, es
perança minha.! Sabemos que verdadeiramente
Cristo ressuscitou dos m ortos! (2)
Meditemos hoje esta consoladora verdade,
examinando os sentimentos que a liturgia nos
quer inspirar. Vejamos:
1. O Sato e as lições da ressurreição
2. O s s e n t im e n t o s que excita em nós.
Todos estão convictos do fato da ressurrei •
ção. Nem todos, porém, pensam bastante em
aplicar as lições da ressurreição à própria vida,
como o deseja Jesus Cristo, nosso modelo.

I. CS fato <e as lições, d a re s s u rre lç fio
Jesus ressuscitou: é absolutameute certo. (3)
Nenhum milagre é mais certo do <iue este,
pois nenhum foi cercado de provas mais claras
e irrefutáveis.
Jesus Cristo apareceu a seus Apóstolos, cu-

l) CLnistus rosurrexit a mortais, primitiee dormientium. —
1 Sequência (Ia missa.
Cor. XV, 20
3) Cbristus mortuus est et resurrc&it. — Rom XIV, 9.
2
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ja fé era vacilante, bem como aos demais dis
cípulos.
Apareceu um dia a 500 pessoas, como o nar
ra S. Paulo.
Foi vislo depois por S. Tiago ; em seguida,
]H>r Iodos os Apóstolos ; e, por último, depois de
todos, foi também visto p or mim, como p o r um
abortivo, diz São Paulo com humildade. (1)
Jesus multiplicou as suas aparições durante
40 dias pava melhor convencer seus amigos, con
forme descreve S. Lwyis.
Fez-se tocar nas chagas por S. Toiné, comeu
com os Apóstolos, e lhes revelou vários mistérios.
E’ impossível que tautas testemunhas se te
nham deixado enganar, depois de experieneias
tantas vtzes repetidas. ..
E’ iguulmeiue impossível tenham querido en
ganar aos outros, eles, que confirmaram, derra
mando o sangue, os ensinamentos recebidos e
conservados iutactos.

* *

>f.

Esta verdade é a base da nossa fé e da nossa
esperauça, como o nota S. Paulo: tíe Jesus Cris
to não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã
é a nossa fé. (2)
De fato, perguntando um dia os judeus ao
Salvador qual aprova de sua missão divina, res
pondeu-lhes Ele : Destrui este templo, e eu o
reconstruirei em três dias.
Falava —diz S. João-- do templo de seu cor
po, que ressuscitaria ao terceiro dia depois da
morte.
1) Ler o cii|>ilulo XV. I. Cor.
2) Si siutoni (Miristus non resurrexit, iiiimis ost, orgo praedicalio noslra, iiiutiis et lides nostra. — 1 Cor4 XV, ldt.

Se pois o Redentor não tivesse revssuscitado,
nossa fô não teria mais uma base sólida.
E’ Ele proprio, Jesus Cristo, quem baseia
a nossa fé na sua ressurreição.
A ressurreição é lambem o fundamento da
nossa esperança. Deus nos regenerou para uma
esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cris
to dentre os mortos para uma herança incurrut.ivel... reservada para vós nos céus —diz São
Pedro. (1)
S. Paulo exorta a Timóteo, seu discípulo,
a trabalhar como bom soldado de Cristo, lem
brando-se. da ressurreição d<> divino Mestre, a
qual nos dá a esperança da beatiiude celeste. —
(2. Tim. II.)
Estas palavras mostram corno o pensamento
da ressurreição deve inspirar confiança.
Jesus, nossa cabeça, ressuscitou ; logo, nós,
que somos seus membros, ressuscitaremos um
dia.

II. Os sentim entos q u e e x c ita
O falo da ressurreição deve suscitar em
nossa alma dois sentimentos que são admiravel
mente expressos pela liturgia da Pascoa:
A alegria e a confiança.
São dois sentimentos que constituem como o
pedestal da verdadeira virtude.
A alegria é necessária ern nossa vida.
E' uma virtude fundamental: o que fez dizer
a S. Francisco de Sales, que «um santo triste é
um triste santo».
Alegrai-vos sempre no Senhor, recomenda o
Apóstolo. (1. Cor. XV, 14)

1.) Deus... rogeneríivit nos in spein vivam, per resurrccliouom Jesu Christi ex mortuis. — 1. Pet. I,
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Meditando na ressurreição gloriosa de Jesus
sentimos como ínstintivamente apoderar-se de
nossa alma um sentimento de alegre expansão.
Jesus passou dos tormentos às delicias...
das ignoiuiuias à gloria... da morte à vida! Ele
apareceu à Virgem Santíssima e a seus discípu
los, e os «-nolieu de uma alegria in efá vel!
Seríamos nós os únicos a quem tal aconteci
mento deixasse indiferentes ?
Repassemos em nosso espírito o que Jesus
sofreu, e vejamos a recompensa das suas dores.
Comparemos as alegrias deste dia com as
tristezas do Getsêmane, com os insultos do pretorio, com a agonia do Calvario; sentiremos, ne
cessariamente, a alegria penetrar o nosso cora
ção -lterum dico gaudetet
*

n

*

Tal alegria é necessária na vida espiritual,
para afastar o pessimismo, a lassidão e o desâ
nimo. Ha, entretanto, um outro seutimento, que
deve juntar-se a este primeiro: é a confiauça
filial em Deus.
O mistério de hoje é a garantia das promes
sas feitas por Jesus Cristo. (Jo. XVI, 2'.})
Ora, Ele nos assegurou com juramento que
tudo concedería às nossas orações..
Não receiemos, pois, esperar muito da bon
dade diviua. O Salvador nos mereceu os bens
celestiais, para uo-los comunicar com abundaneia.
Os frutos da redenção são infinitos. E’ ne
cessário tão somente aplicá-los à nossa alma por
por meio de uma confiança sem limites e cons
tante fidelidade à graça.
Nunca teremos confiança demais no bom
Deus, dizia Santa Teresinlia; pois, a sua bonda

—
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de é infinita, enquanto a nossa confiança, por
grande que seja, é sempre limitada.

I lf . C o n clu são
■Grandes e fecundas são as lições da Pascoa:
lições de fé e de alegria.
Procuremos desenvolver e fortalecer estes
dois sentimentos básicos do progresso espiritual.
A fé é o fundamento de toda virtude.
E a fé firme, inabalavel tem seu apoio no
fato da ressurreição.
Demais, a fé produz na alma o duplo senti
mento de alegria e de confiança:
Alegria à vista do triunfo do Salvador, que
é a imagem do nosso proprio triunfo; confiança,
à vista do amor que Deus dedica aos homens.
Fortifiquemos estes dois seutimentos, que se
podem chamarlitúrgicos porque são os que do
minam em todos os hinos e cantos da liturgia
da Pascoa.
A alegria abre o coração; a confiança in
troduz nele o proprio Deus.
A alegria eleva o homem ; a confiança atrai
Jesus Cristo.
A alegria é como os braços que se abrem ;
a confiança é o emplexo filial entre o pai e o
filho.
Como é bom alegrar-se no Senhor, e deposi
tar nEle toda a confiança!
EXEMPLOS

1. M orto e ressu scitad o
Interrogada de sua religião por um juiz pa
gão, Santa Margarida respondeu que eia cristã.

—
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— Como podes tu adorar um homem que íoi
crucificado cnrno malfeitor? — perguutou o juiz.
— Como é que o senhor sabe que foi erucicado este homem ?
— Pelos proprio livros dos cristãos.
— Oh! então, o senhor devia ter virado a
página, para ler que, depois de ter sido crucifica
do e sepultado, Ele ressuscitou dentre os mortos.
A santa foi martirizada por ter apresentado
um tal argumento.

2. P a r a Susulnr r à a n o v a re lig iã o
Durante a revolução francesa, um ateista quis
formar uma nova religião. Para este fim organi
zou um credo e moral muito poéticos e adapta
dos a todas as paixões humanas. A seita, porém,
uâo pegou, e foi morrendo antes mesmo de nascer.
Um dia, o inventor, um tal Sr. lloveillère, foi
queixar-se ao primeiro ministro Taleyrand.
— Não entendo, disse o inventor da religião
teo-íilantrópica, não entendo como é que a minha
religião, tão fae.il de ser praticada, não se pro
paga, enquanto u de .lesus Cristo, tão exigente,
cresce e fortifica-se dia a dia.
— Pois isso não rao surpreende, respondeu
Taleyrand, rindo uialiciosamente. Posso dar-lhe
um precioso conselho a respeito.
—Qual?
—E’ simples: O senhor so faça matar numa
sexta feira, sepultar no sábado, e ressuscite no
domingo, e eu lhe asseguro que a sua uova reli
gião terá adeptos!
Reveillève julgou bom propósito não seguir
o conselho. Tombem, a religião dos teo-filantrópicos morreu com o seu fundador.

3. F a la v r a s d c NupoEeão
Conta-se ura fato quase idêntico de Napoléão,
porém expresso com aqueles termos geniais de
que Napoléão tinha o segredo.
Quando estava no apogeu da gloria, lhe dis
se um dia ura cortesão :
— Vossa Majestade é hoje o Senhor do mun
do ... Para que seu triunfo seja completo, falta
apenas fundar uma nova religião, que substitua
a velha religião de Cristo.
Napoléão deu uma magnífica resposta:
— Meu amigo, para fundar uma nova religião
duas coisas são necessárias: — deixar-se matar
numa sexta-feira, e ressuscitar no domingo se
guinte; a primeira coisa não quero, e a segunda
não posso ! Deixemos pois vigorar & religião de
Cristo. Só ela deu com sucesso esta prova; só
mente a religião dele é divina !

1” DOM. DEPOIS

DA IPASCOA

EVANGELHO (Jo. XX. 19 — 31)

19. Naquele tempo, pela tarde do p rim eiro
dia da semana, estando fechadas as portas do
lugar onde os discípulos se achavam reunidos
por medo dos judeus, veiu Jesus, apareceu no
meio deles, e lhes disse: A paz seja convosco!
20. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o la
do. E os discípulos tiveram grande alegria ao
ver o Senhor.
21. E disse-lhes pela segunda vez : A paz
seja convosco / Assim como meu P ai me enviou,
assim eu vos envio.
22. A estas palavras, soprou sôbre eles, di
zendo: Recebei o Espirito Santo.
23. A quem perdoardes os pecados ser-lhesão perdoados ; e a quem os retiverdes ser Ihesão retidos.
24. Ora, Torné, um dos doze, chamado D í' ditno, não eslava com eles, quando veiu Jesus.
25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos:
Nós vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu :
Se eu não vir o sinal dos cravos, e não meter
o dedo no lugar dos cravos, e não lhe introdu
zir a mão no ludo, não acreditarei.
26. Oito dias depois, achavam-se os discípu
los outra vez dentro, e Tome com eles. E entrou
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Jesus, estando fechadas as portas, colocou-se
no meio deles e disse: A paz seja convosco! .
27. Depois disse a Tom é: Introduze teu de
do aqui, e vê as minhas m ãos; vem com tua
mão, e mete-a no meu la d o ; e não sejas des
crente, mas crente.
28. Exclamou T om é: Meu Senhor e meu
Deus!
29.
Disse- lhe Jesus: Crêste, Tomé, porque vis
te; bemaventurados os que não viram e creram.
30. Muitos outros milagres ainda fez Jesus
em presença de seus discípulos, os quais não es
tão escritos neste livro.
31. Estes, porém, foram escritos afim de
que vós creiais que Jesus Cristo é o Filho de
Deus e para. que, crendo, tenhais a vida eterna
em seu nome.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

A paz interior
O assunto do evangelho de hoje é a paz in
terior, como o do domingo da Pascoa foi a ale
gria. Paz e alegria são os dois caraterísticos
das almas em caminho para o céu.
A paz é necessária. O reino de Deus é de
paz, justiça e aP-gna, diz o Apóstolo. (1)
E’ admiravei como a Igreja vai aplicando
estes caraterísticos no decurso do ano litúrgico,
para formar as almas no espírito de Deus. O
evangelho de boje destaca este ponto da vida
cristã: a psz.1

1) Non usl rt*;iin'ii Dei esca ot ptil.ns. sed justitia, ot,
pax, et gainliuni jn Spirirn Smcto. — Kom XIV, 17.
1-4
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A paz seja eonn>sco\ disse o divino H..u-:v
a seus discípulos... E os discípulos tireiüm gran
de alegria ao im- o Senhor. Mais tíuus vezes re
peto Jesus esta saudação• «A. paz peja cunvoseo», como para fazer compreender bem o quan
to esta paz ó iw cessaria no serviço de Douu.
Examinemos pois, com atenção :
1. Eu& qw© c o n s is t e esta paz.
2. C«B!.2si» adquiií-ja.
Fossam estas considerações incutir-nos um
Krp.Dcio desejo de possuirmos a paz interior, pois
é a paz que comunica à vida esta santa alegria
q.;e admiramos na vida dos santos.
I. E m q u e c o n s is t e a p a s
A paz consiste na tranquilidade da consci
ência, ou, como diz Santo Agostinho: na tran
quilidade da ordeiu. (í)
Esta definição, aplicada ao inundo físico, ex
plica a sua beleza e harmonia; aplicada à ordem
moral, indica a fonte da paz verdadeira.
A ordem é a b ase de todo o progresso, porque
seiu ordem não ha concentração dos elementos
esparsos, que coustituem a fôrça.
Em cada um de nós deve haver ordem: nos
so corpo, sentidos e paixões devem estar subme
tidos à alma; e a alma, iluminada pela fé, deve
estar submissa a Deus.
Para se obter esta ordem deve haver tran
quilidade, ou paz, que reside, principalmente, na
vontade. (2)
Tal paz interior se adquire pelo combate ao
amor desordenado às criaturas.1
2

1) Tnmquilihis onlinis.
2 ) Muxiiue in volunt.iit.ft. — L. 1—2. q. 70, a
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O liomem vive perturbado e sem paz, em
consequência dos dissabores que sofre da parte
das criaturas; espera encontrar nelas felicidade,
e só encontra desgostos e aborrecimentos.
Os anjos cantaram por cima do berço do
Menino-Deus: Paz aos homens d>> bôa vontade, (1)
porque ó esta paz que o mundo havia perdido,,
o que Jesus Cristo lhe veiu trazer.
Iníelizmeníe, os homens não querem a paz,
não sabem a preciá In... Procuram-na, sim, mas
não a procuram onde ela se encoutra: na tran
quilidade da consciência.
Enquanto procurarem apenas estar bem com
os homens, sem se importarem de estar bem com
Deus, nunca possuirão a paz interior, a paz ver
dadeira, a paz de Jesus Cristo, que põe nos co
rações1a alegria do alto. (2)

II. M eios de a d q u ir ir a p á »
Neste mundo, todo bem encontra obstáculos,
devido à decadência da natureza humana pelo
pecado original.
A paz também tem seu obstáculo que é. afo
ra o pecado e as paixões imortificadas, a falta
de resignação à vontade de Dons.
E’ de íé que Deus dirige oste inundo, e que
uada acontece contrario à divina vontade
Esta verdade é básica na ordem da paz in
terior.
O homem sem fó considera os acontecimen
tos do Jodd material; para ele, o sofrimento e
uma calamidade, as adversidade? suo castiges,,
o desprezo 6 injustiça dos homens; enquanto o1
2
1) Pax liominiijiis Íinnífi voluníMis. ---- Tiiic. II, 14.

2) Pax (Jhiisti oxuitct in coníibuy veslris. — Col.-l! 15;

_
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liomem de fé vê em tudo o dedo de Deus, a Pro
videncia divina. E submetendo-se à vontade de
Deus, de qualquer modo que ela seja manifes
tada, vive-6e em paz e tranquilidade.
O grande obstáculo à paz é, portanto, a fal
ta de fé que não sabe considerar o lado sobre
natural dos acontecimentos e referir tudo à bon
dade de Deus.
Como é bom saber que somos amados por
Deus, e sentir a mão de Deus que nos dirige,
seja provaudo nos, seja consolando-nos!
O verdadeiro conceito da vida não é o que
acontece, mas por quem acontece.
O que acontece é efeito de uma causa su
perior ; e esta causa é Deus.
Tudo concorre para o bem dos que amam a
Deus, diz o Apóstolo S Paulo. (1)

112. C on clu são
A paz interior é uma condição essencial para
a gente viver feliz no serviço de Deus. E’ pois
de primeira importaucia introduzir esta paz em
nossa alma, cultivá-la, fortalecê-la.
O meio de conseguí-la é o hábito de vêr o
dedo de Deus em todos os acontecimentos deste
mundo. Iíedigamo-nos a miudo que nada se faz
sem o cousentimento de Deus e que Ele, como
Pai amoroso de seus filhos, tudo dispõe com me
dida e suprema sabedoria.
O povo diz com muito acerto que : o homem
propõe, e Deus dispõe. (2)*V
I.
)• DiligoiiHlins l»omn oinniii coo)>ernntur i;i b o u u m . — Knm.

VIII. 28.
ítim Itcmiiiis 11i$]m111i f v ;jmi s11:1111, setl o min 11111 est, (lirig e i.

í

1, j.n , — l*ruv. X V I. (J.
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Vêr a ação da Providencia divina é o gran
de meio de adquirir e fortalacer a paz da alma.
Porque perturbar-se diante da injustiça e
maldade dos homens? diante da inclemencia da
sorte? Porque ? Tudo é dirigido por Deus... E’
melhor recorrer a Ele, beijar-lhe a mão, e
repetir com Jesus Cristo no Jardim das Oli
veiras: íáeja íeita a vossa vontade, ó meu Pai, e
e não a minha.
EXEMPLOS

1. O santo h o m em J ó
Falando de paz interior, de res:gnação he
róica e de completa conformidade com a von
tade de Deus, vem à lembrança a figura de Jó.
Era ele homem temente a Deus, embora pa
gão. A virtude e fortuna o faziam cercado da
consideração geral de Hus (Arabia), onde era
como o rei e condutor do povo.
Tinha sete filhos è três filhas, que viviam
na abundancia, sob a vigilância deste pai extre
moso e santo.
Para experimentar o justo Jó e apreseulá-Io
ao mundo como modelo de paz interior, permitiu
Deus a Satanaz de o prejudicar nos bens, nos
filhos e até na própria pessoa.
Um dia, quando Jó eslava descansando em
sua tenda, veiu um mensageiro e contou-lhe: —
«Tribus inimigas invadiram tuas terras, roubaram
ovelhas e bois, camelos e jumentos, e mataram
os pastores; somente eu escapei para te trazer
a nova».
Estava este ainda falando quando chegou ou
tro portador, a dizer: «Caiu fogo do céu o con
sumiu teus rebanhos e pastores; só eu pude es
capar, e vim trazer esta noticia».

2” DOM. DEPOIS DA PA SC O A
EVANGELHO (Jí>. X. 11 — 10)

11.
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:
Eu sou o bom Pastor. O bom Pastor dá a p ró
pria vida pelas suas ovelhas.
12 O mercenário, porém, e o que não é pas
tor e a quem não pertencem as ovelhas, vê che
gar o lúbo e foge ; e o lôbo rouba e dispersa as
ovelhas.
13. Ora, o mercenário foge, porque é mer
cenário e não lhe importam as ovelhas
14. Eu sou o bom. P a s tor: Conheço as
minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem.
15. Assim como meu Pai me conhece, e como
eu conheço a meu Pai. E dou a vida pelas m i
nhas ovelhas.
10.
Tenho ainda, outras ovelhas que não são
deste aprisco ; é necessário que as conduza tam
bém, e ouvirão a minha voz, e haverá um só
aprisco e um só pastor.

COMENTARIO LITÚRCJICO

A confiança
O quadro suavemeute pintado pelo divino
Mestre é de uma delicadeza comovente.
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Jesus é o bom Pastor. Ele conhece as suas
ovellias.. . dá a viJa por elas... Ele as conduz
para o único aprisco, em que ha segurança.
Como tudo isso exprime bem a paternal so
licitude de Jesus para com as nossas almas!
Não basta, porém, admirar o quadro. E’
preciso aplicar à nossa vida a grande lição Jitúrgica que ele ministra.
Esta lição é a confiança no bom Pastor ; con
fiança que deve ser sem limites porque o des
velo de Jesus é sem limites ; confiança amorosa,
porque este desvelo é todo de amor.
Meditemos pois esta confiaDça, firmando bem
em nosso espírito:
1. A sua n a t u r e z a .
2 A sua fe c u n d id a d e .
Estes dois aspectos da bondade de Jesus para
conosco excitarão, necessariamente, em nós a
confiança que a eles devem corresponder.

I. N a tu re z a d a c o n fia n ç a
A base da confiança em Deus é a convicção
firme do desvelo da divina Providencia.
Deus governa tudo. (1)
Nada acontece neste mundo contrario ã von
tade ou permissão divina. (2)
E esta vontade é de um desvelo de pai e de
ura carinho dv mãe para cada umide nós. (3)
Imbuida -desta verdade, a alma sente-se
cheia de confiança. E esta confiança, além de ser
a base de seu om pleto abandono à Providencia
divina, é, ao mesmo tempo, um meio seguro de
1) Tu:i aiilom, IMt.or, pruvidonl.iii frubornat..—Síi|>. XIV, 3.
2 ) VnlimlM.f i onim ejus quis rosisi.il. ? — Rom. IX , lí).
.-!) RhioDin lo si (üiiii mutor blamliulur, ila
consuiabor
vos. — isM1 í XV{ , 13
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Enquanto Pilava, entrou ainda um terceiro,
que disse: - «Teus filhos e tuas filhas estavam
num bauqueto, ua casa do irmão mais velho. De
repente, levantou-se violento furacão, a casa es
tremeceu, « desabou, e teus filhos ficaram sepul
tados debaixo das ruiu as».
Então. dó, em «liml de pesar, rasgou os seus
vestidos. K nr••agrado em torra, adorou a Deus,
dizendo: o ."‘.(mhor nto deu, o Senhor rao tirou;
conforme quis o Senhor, assim aconteceu. Ben
dito «o ji o «eu •onto*Bome!» S depois esperou,
com toda calma e,’paz interior, o que Deus resol
vesse a seu respeito.
2 . São VJc^nte <S« Sr áts9Íí>
b. Vicente é um exemplo perfeito de colma,
de paz suave, porque o é da conformidade com
a vouto.de de Deus.
Antes de empreender qualquer serviço, o
santo recolhia se uns instantes e dizia: Senhor,
que quereis que eu faça?
-K tendo tornado a resolução que julgava ser
a vontade divina, proseguia com uma paz admi
rável, não p-fí perturbando na adversidade, nem
nas perseguições, mas atribuindo tudo a Deus.
$.'tO e o r n a m lu n te M ávrceaw
O contundí*ato Maroeau íoi um convertido.
!>•? mis gênio Irascível, violento, tornou ao depois
homem de uma colma o de paz interior a que
nada cr a capaz do perturbar.
Perguntaram-lhe um dia se um capitão dorsuja bem no meio do mar?
Ele respondeu : «Nunca dormi melhor que na
noite em que perdi o leme de meu nuvio, numa

horrível tempestade. A nituaçâo era tremenda;
depois de ter tomado todas r s providencias que
o caso extremo exigiu, fique? passeando ao con
vés a repetir eiucneuta vezes, Cv«ao Saída Gertrurtes: Mea Deus, seja M ia a vossa vontade i
Fui deitar me em seguida, e ouut a doimi melhor
quo nesta noite. Fiquei numa paz perfeita, numa
calma que nem a« o.cdaa do mar. m m os trovões
do firmamento puderam perturbar».

— 118 —
alcançar novos favores,

porqu.* !>•“
deixa vo noa r em generosidade.

;j

k- se

Esta eoikknya é o camterí- Um» n •« g-andes
almas e a ;.!;»,>■aeea d<>.«. santoá.
Percorrendo a ■ida. <los sa •.<:• u, nota aos, ide
Tato. que oP-í ; íor-un ie sohr- tu S- os empreen
dedores do ole.uij uns grande!' i> n p r u d e v l r s se
gundo o mundo, (t) mao uns ino o. j-oa
is p r u 
d e n te s perante Deus, cm cuja bondade oonHaíara
cegamente.
E tais almas são <muneroç.?»s m’ !<-r< _j ■: cou
tam ir’ por milhares nas congregam».-, rcliuiosns,
onde ludo repartem, despreoen d .»
< ('ia se

guinte.
Quantas vezes perguntaram a mu y. Vicente
de Paulo, a um Cotolengo, a ui" ir> Francisco de
Assiz o qu« seria deles e de sums *-bra' no dia.
seguinte. A resposta era lima só: D e u s f t r o v i d e b ü ! Deus providenciará! fi Deus providenciava
com efeito; o, t ,l ponto que nunca !h u íaltava
o necessário.
Nada mais maravilhoso e t«--ro*- q» ■ . ação da
divina Providencia, psova coulíny
• ndade
e do desvelo de Deus para eoiu »--m ■ e--> atras.
Tal sçíio fica geralmente velrcl- , n u não de
todo escoudida. Ao fim de tudo, ei
-empre in
tervém,

A expevioncia de cada dia o oc:nrn.
Atravessamos 'dificuldades. opom cala
midades mesmo. Enquanto se dão os íoto.> \arece
que não lia esperauça de ?aid:i A mi
porém
passa; e refletindo depois ficamos adiu r dos de
como o embaraço se resolveu tio naU. ■ mente,
às vezes pelos meios que meuos calou1a vamos.

1) i'ürdam sapifiitiani snpioiitium

repiubabo. -- I.. Oui\ I. 11).

et

|»rn 1on(i n
1

iidentium

—
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AI Providencia fez se seguirem tais e tais circnnstunoN- imprevistas que iudo resolveram.
» ‘ >E
mio divina ficou tão discretamenle ve
lada, que poucos a souberam descobrir, e atri
buiram tal vez aos homens o que em iateiramente fru ' <)••». intervenção dela. .
D? " d e;x « operarem as 'causas segundas, e so
mente •' dirig** uo curso natural. Deste modo ma
nifesta a sua .nipotí ueüi que sabe orientar as leis
gera5-* p <m o I>< ?n particular de cede. um; e a ‘sua
sabedoria, que prevê de longa as consequências
de U!« ato particular.
SS. A

d a i «<oínIS »M <ça

A conf ançe em Deus é mais que uma con
solação; é um principio de iniciativa e de fecundidade liste p nto geral meuíe udo é bastante com
preendido. Pessoas ha para as quais a confiança
era D eu s apaga a iniciativa e favorece a preguiça.
E’ um erro fundamental, condeuado aliás pela
Igreja quando condenou o QuieMsmo.
A confiança multiplica as forças e torna-se
sustento permanente.
A confiança é atividade e vida, que encon
tram nas promessas do divino Mestre motivos pa
ra crescerem em intensidade.
A coufiança sobrenatural é, portanto, um ele
mento poderoso, cujo auxüio se torna indispen
sável na prática da virtude.
Apoiaria em Deus todo Poderoso, ela «fasta
este grande inimigo do sucesso: <> desânimo.
O desanimo é o prelúdio da derrota '*e um
exército, do fiasco dum oDipreei\.íjo.outo e do
relaxamento em todo esforça;.
Ha dois estímulos para a vontade: um de
ordem natural, como a fôrça ou o interesse; ou
tro de ordem sobrenatural: a confiança em Deus.
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O primeiro motivo é baixo, ou pelo menos
vulgar; o segundo é nobre, divino.
O primeiro é o da criatura racional; o segun
do é o de um filho de Deus.
O primeiro nos faz confiar em nossa ioteligeucia e capacidade; o segundo lança-nos aos bra
ços de Deus, para nos fazer carregados por Ele.

III. C on clu são
Jesus é o bom Pastor, e nós somos as suas
ovelhas.
Ele tem a peito a nossa felicidade neste e no
outro mundo, e, por isso, faz tudo concorrer pa
ra o nosso bem. (D
O homem, criatura racional que é, deve cor
responder a este desvelo de Deus, pela confiança.
Confiança que sabe descobrir o dedo de Deus
em todos os acontecimentos.. .
Esta disposição é a alma de todo progresso
e o segredo da santidade e a fonte de toda con
solação. (2)
E’ Deus que uos inspira a boa vontade e ó
Ele ainda quem deve assistir-nos para execução
dela. (J)
Esta execução, entretanto, exige da nossa
parte a confiança e a cooperação.
Sem confiança, aliás, não podethaver coopera
ção generosa : uma procede da outra.
Aproveitemos pois a lição litúrgica de hoje,
e procuremos cultivar a confiança, que servirá
de base a todas as nossas relações com Deus.

1) Diligentibus Dcum, oninia coopcn.utur in bonutn. — Kom.
V11J 28
2) Bomnn ost confirtore in Domino. — Psal. CXVII. «S

- 8) CunfitJens, quia qui cir.pit opus bonum, perficiet.—Phil I, 6
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EXEMPLOS

1. P a la v r a s d e H e n riq u e IV
Chamaram um dia a atenção a Henrique IV
por ter ele o costume de sair só e sem escolta
em plena revolução. O rei respondeu : «O medo
não deve entrar na alma de um r e i ! Eu me re
comendo a Deus quando me levanto de manhã
e quando me deito à noite. Estou em suas mãos
e só me acontecerá o que Ele permitir».

2. Os três jo v e n s n a fo r n a lh a
E’ dificil encontrar na vida dos santos exem
plo mais frisante da confiança em Deus, que o
narrado pela Sagrada Escritura, dos três jovens
hebreus.
Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia man
dado erigir uma estatua de ouro, que queria fos
se adorada por todos os seus súbditos.
A ’ hora marcada a população iDtena, ao som
das trombetas, caiu de joelhos p; ra adorar o
ídolo; só permaneceram de pó três jovens he
breus, cativos com Daniel, o que havia interpre
tado o sonho misterioso do rei.
Os três jovens íôram denunciados de não ha
ver executado as ordens recebidas.
O rei encolerizou-se e disse: Adorai a esta
tua, senão, sereis lançados dentro do forno ace
s o ! Onde o Deus que ves possa livrar da minha
mão ?
Os jovens responderam : —Nosso Deus pode
livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos da tua
mão ! E se Ele o não quizer fazer, fica sabendo
que, mesmo t ssim, não adoraremos nunca a
estatua!
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Ordenou então o rei que se aquecesse c
íôruo sele vezes mais forte que de costume.
Os três jovens íôram amarrados e atirados
ali com seus vestidos.
Um anjo do Senhor, porém, desceu imediatamente à fornalha, afastou e expeliu as chamas
para fóc.!„de modo que das queimaram e .mata
ram os homens que tinham arrojado ao forno os
três jovens.
* * Ào interior da fornalha, entretauto, levou o
anjo uma temperatura |resea, como quando sopra
a brisa da tarde; o fogo nem sequer tocou nelles; queimou apenas as cordas cotu que estavam
amarrados, e eles passeavam com o anjo, can
tando e louvaudo a Deus.
Foi a recompensa de sua ilimitada confiança.

3" DOM. DEPOIS DA PASCOA
« VA N G I 5i.HO (,!o. AVI, 16 - 22)

16. Naquele (empo, disse Jesus aos ssus dis
cípulos : Ainda um pouco de tempo, e não me
vereis m ais; em aU um pouco e tornareis a ver
me ; porque eu volto para junto de meu Pai.
17. Disseram então alguns de seus discípu
los uns aos ou tros: Que quer isto d ize r:
A inda um pouco de tempo e não me vereis mais ;
e mais um pouco, e tornareis a verm e, porque
eu volto para junto de meu P a i *
18. Diziam, p ois: Que significam estas pa
lavras : Ainda um pouco de tempo ? Não sabe
mos o que Ele quer dizer.
19. Ora, sabendo Jesus que o queriam inter
rogar, disse-lhes : Vós perguntais uns aos outros
o que eu qv. ís dizer com estas palavras: Ainda
um pouco, e tornareis a ver-me.
20. Em verdade, em verdade vos digo que
vós haveis de chorar e de gemer, e o mundo es
tará alegre; haveis de estar tristes, mas a. vos
sa tristeza se converterá em alegria.
21. Quando a mulher dá à luz, está em
aflição, porque é chegada a sua. hora.; mas, de
pois de haver dado à luz um. filho, já não se
lembra das angustias, pela alegria que sente de
ter nascido ao m/undo um homem.
22. Assim também vós estais tristes a g o ra ;
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mas eu vos tornarei a ver, e o vosso coração
se ha de alegrar, e ninguém vos roubará a vos
sa alegria.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

Os :santos desejos
O espírito litúrgico.'do evangelho de hoje é ex
citar na alma desejos, aspirações de perieição.
Ainda um pouco de tempo e não me vereis
mais, diz o Salvador; e mais um pouco e me
tornareis a ver.
E’ uma prolecia de sua morte e ressurreição.
E’ também o eusiuo do modo como os apósto
los devem desejar a viuda de Jesus Cristo, as
pirar a possuí-lo de novo, a unir-se a Ele.
' O mundo estará na alegria, continua o Mes
tre, e vós haveis de estar tristes.
O mundo quer o prazer, e, possuindo-o, está
na alegria; as almas iieis buscam o céu, e por
não o possuírem aiudu, estão na tristeza... Devern, pois, aspirar pelo céu, onde esta tristeza
será convertida em alegria.
Para excitar em nós estes santos e grandes
desejos, meditemos :
1. A. n a t u r e z a destes desejos.
2. Os m e io s práticos de excitá-los.
Este ponto é de suma importância; é uma
disposição ab olutamente necessária para a sal
vação, pois os desejos abrem caminho à realidade.

I. N a tu re za dos santos d esejo s
O desejo é um movimento da vontade para
o que é possível e digno de ser possuido.

O cristão que não sento nenhum desejo do
céu não sentirá nenhuma afeição capaz de exciíá lo par ;, a conquista deste ideal.
E’ que, neste caso, a vontade permanece apá
tica, indolente, «om anelo e sem fôrça.
Os desejos sao provocados pela considera
ção da beleza, vantagens e satisfação que pro
vém do obj .-to em vista.
Tal consideração excita o amor; e o amor
é o mais poderoso dos impulsores.
A gente faz sem fadiga o que a gente ama,
«tis Santo Agostinho; e se ha fadiga é uma fadi
go. uue se ama. (1)
O «.mor 6 n mola da atividade. Nunca se viu
homem chegar à perfeição de um oficio, sem
ter hoiov o. este oficio.
Na ordem espiritual a lei é maio rigorosa ainda.
Um homem, nmics aerá bom cristão sem ter
amor à sua reiigiáo.
Um religioso nunca será santo sem ler amor
;i perfeição.
V,
ulnguem chegará à gloria do céu.-sem
ter amor ao céu.
Santo ToiU&z explica a razão. Estes desejos,
diz oje, dispõem nossa alma e a tornatn eapa.z de
adquirir o bom, que está em proporção cóm o
noexo estado atual. (2)
,,
Os «autos desejos não são somente uín° ele
mento necessário à santificação dás almas; eles
são aluda, ua medida de sua intensidade, j um
meio de multiplicar os"merecimentos.•
De fato, Deus não recompensa soment.é os'
atos, mas até os desejos.
• ■'
----------------- ,
.

l ) Ubi aimitur non laboratur, et si hiburatur labor; ainatur
• t-S TAu#.
2j~l)esidorium quodam modo façit desicloratum. aptum.efe
i&riitam-fad susceptioiiem desiderafcí. — 1 P. q. XII, à 6.
16
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Do mesmo modo que, se alguém deseja fa
zer o mal, embora não o fazendo em realidade,
peca, como se o tivesse feito; asuim merece pe
rante Deus a alma que deseja fazer um bem e
por uma ou outra razão não o pode realizar.
Devemos desejar o céu e as virtudes que
conduzem ao céu. Se não chegarmos a praticar
as virtudes na plenitude dos nossos desejos, Deus
nos recompensará assim mesmo, na medida da
veemeccia destes desejos.

II. M eios d e

e x c it a r e s te s

d e s e jo s

O primeiro meio é considerar as belezas e
as vantagens do objeto desejado.
Para desejarmos entrar no ceu, preciso é que
de vez em quando contemplemos a sua beleza e
felicidade.
O pensamento de que ali possuiremos a Deus
e encontraremos as satisfações de todas as
aspirações de nosso coração é um meio podero
so de orientar a nossa vida.
O liomem procura iustintivamente a felicida
de ; ora, a felicidade perfeita só se encontra no
céu.
Logo, vale a pena renunciar a todos os bens
passageiros para adquirir este bem supremo.
Uma convicção assim gera necessariamente
o amor, e inspira os meios de conseguir este
ideal.
Outro meio de excitar-nos a santos desejos
do céu é comparar-nos aos santos.
Lendo a vida dos santos, encontramos aí
exemplos de um heroísmo tão sublime, que nos
sentimos impulsionados a imitá-los.
Assim foi que se converteu Sto. Agostinho.
Depois de ter lido a vida dos santos monges do
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deserto, ele exclam ou: O que estes e estas pu
deram fazer, porque não o poderei eu? (1)
Estimulado por este pensamento, eutrou nu
ma santa emulação de imitar os exemplos dos
santos, e conseguiu o seu nobre intento.
Conta-se que um dia, falando de São Fran
cisco Xavier, um sacerdote disse a São Francis
co de S a le s: Ora, v e j a ! já temos três Franciscos canonizados: Francisco de Assiz, Francisco
de Paula e Francisco X a v ie r; falta apenas São
Francisco de Sales!
O bom Prelado sorriu suavemente, dizendo:
O xalá que fôsse santo !' Bem o desejo !
Em outra ocasião ele exclamou : Poie bem,
•custe-me a vida, quero ser um 4.° S. Francisco !
Sob a aparência de proposta alegre e irrefletida, esta exclamação espontânea era a expres
são do desejo mais íntimo e constante de sua
alma.

IM . C o n c lu s ã o
Aproveitemos o modo de sentir da Igreja.
A grande festa da Pascoa nos imbuiu o espírito
de isinafé mais profunda, enquanto os dois domin
gos seguintes nos ensinaram, respectivamente: a
paz e a confiança no serviço de Deus.
Paz, confiança e santos desejos são três ele
mentos de uma aspiração ú n ica: a de imitarmos
Jesus Cristo e nos tornarmos dignos de possuílo um dia, no céu.
Excitemos pois em nós estes santos desejos:
desejos do céu, como t e r m o ; desejos da virtu
de, como m e i o .
A secreta da missa, dirigindo uma prece a
Deus, resume estes sentimentos, dizendo: Fazei,1

1) Quod isti et isía* cia- no» eg« ?

—
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Senhor, que estes mistérios nos ensinem o. mo
derar de tal forma nossos desejos terrenos, que
somente amemos aos bens do céu. Por Jesus Cris
mo Nosso Senhor.
EXEMPLO

D e s e jo s de S ã © P a f ú n d o
Lê-se na vida dos santos Padres do d eser
to qim São Pufúucio artba em santos desejos de
cons< -guir o mará alto grau de perfeição. Vivia
no defa rio da Tebaida.
O Santo monge era ura modelo o ultrapas
sava a todos os demais em austeridade, em ora
ção, em pureza de eonciencia.
Procurava encontrar um homem mais santo
a que imitasse, pura crescer em fervor.
Deus satisfez a sua santa ambição de um
modo milagroso.
D*'-- noite lhe apareceu um anjo, que lhe or
denou da purtc de Deus de viajar para a cida
de vizinha, oude encontraria usu tocador do flau
ta, que o igualava em virtude.
O Santo se pôs a caminho. Encontrou na
praça pública o tocador de flauta, cercado de
uma multidão alegre, que escutava as tocatas.
São Paíúncio foi logo ter com o músico e
perguntou lhe que genero de v da era aquele.
— Meu pai, respondeu humildemente o mú
sico, eu sou um pobre pecador; já fui ladrão de
profissão, mas agora corro o mundo, ganhan
do honestamente a minha vida, a tocar flauta.
São Pafúncio indagou mais, e chegou a sa
ber que tal homem, quaDdo era ainda ladrão, ha
via feito vários atos heróicos de caridade.
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Um dia arrancara das mãos de seus com
panheiros uma virgem que queriam perder, e
a conduzira incólume para casa dos pais, pondo
em perigo a própria vida.
Doutra vez libertara da prisão ura inocen
te. pagando o resgate com as próprias econo
mias, para restitui-lo á familia desolada.
São Paíúncio, sentindo 6e estimulado o co
mo envergonhado de não ultrapassar em vir
tude ao simples tocador de flauta, voltou para
o deserte, e redobrou de esforço para progredir.
Depois de uim anos de vida, cada vez mais
penitente, Deus llie revelou outro, vez que na ci
dade vizinha havia um homem que o igualava
em virtude.
O santo foi-se logo a visilá-lo, para dele apren
der novos meios de protrredir em virtude.
Encontrou alí um homem de uns dü anos,
casto, entregue a todas as obras de carid ad e;
mas tudo isso sem alarde, sem ostentação. O ho
mem recebeu o minto, beijou lhe os pós, decla
rando ser indigno da sua visita.
Ao ver pessoa tão simples, tão elevada em
virtude, Faíóucio foi tomado ue «ovos desejos
do fazer ainda mais e melhor. E assim conti
nuou até à hora (ia morte.
Deus serviu se destes estímulos para excitar
no coração do santo novos desejos de perfeição,
até ao dia em que sua alma foi rodeada por um
cortejo glorioso, que o levou para o céu!

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

4 ’ DOM. DEPOIS DA PA SC O A
EVA.NOELHO (Jo. XVI. 0-14)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu
los :
õ. Eu vou para Aquele que me enviou, e ne
nhum de vós me per punia■: Para onde vais?
G. E porque vos falei deste modo a tristeza
vos encheu o coração.
7. Contudo, eu vos digo a verdade: é con
veniente para vós que eu vd; porque, se não fôr,
não virá avós o consolador; mas, se fôr, vo-lo
enviarei.
8. E quando ele vier, arguirá o mundo do
pecado, da justiça e do juizo.
0. Do pecado, porque não creram em mim.
10. Da justiça, ])orqae eu vou para junto
de meu Pai, e já não me vereis.
11. Do juízo, porque o príncipe deste mun
do já está julgado.
12. Ainda tenho muitas eousas que dizervos; mas não o podeis suportar agora.
13. Quando, porém, vier aquele Espírito da
verdade, ha de ensinar-vos toda a verdade ; por
que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que
tiver ouvido, e vos anunciará as eousas que hão
de vir.
14. Ele me glorificara, porque tomará do
que é meu, e vo-to anunciará.

_
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O horror ao pecado
A nota caraterísliea do evangelho de hoje
é o ódio ao pecado.
Jesus promete mandar o consolador, que a r g u ir á o m a n d o do pecado, da ju s tiç a ,
e do
j u i z o . Jesus Cristo explica a razão desta trípli
ce acusação: d o p e c a d o , pela íalta de fé em
sua missão ; d a j u s t i ç a , porque foi condenado
inocentemente; d o j u i z o , onde os pecadores se

rão condenados ao logo eterno.
Expondo esta condenação do mundo crimi
noso, o divino Mestre quer visivelmente incutir
o horror ao pecado, por ser este a causa de to
dos os males e da própria morte (1).
Este horror ao pecado é a grande lição litúrgica do dia, como vem expresso na Post-Comuuhão da Santa M issa: «Valei-nos, Senhor e
Deus nosso, e fazei que o sacramento que rece
bemos nos purifique dos pecados e nos livre de
todos os perigos».
Para excitar em nós este horror ao pecado,
consideremos um instante :
1. P o r q u e devemos ter horror ao pecado.
2. A n e c e ssid a d e deste horror.
São duas considerações de coisas conheci
das superficialmente, que precisam ser aprofun
dadas, para impressionar-nos mais e excitar em
nós o horror.

I. P o r q u e d evem o s te r h o r r o r
ao pecado
Notemos bem a diferença que ha entre o
afastamento do pecado e o horror ao pecado.1
1) Stimulus autcm roortie, peccíituin est — 1. Cor. XV, 5G.
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0 primeiro oomisfe em uüo cometer o pe
cado, por qualquer razão, como : o medo de Deus,
Tf edo r'os castigos, uma certa dignidade pessoal,
■nio, cio. .. Mas iéto sem sentir diretainoiite um
horror por elo.
O H ■■■:;(UPÚu, peróni. Uã(f COIiSÍSte SÓ CiU llãO

-.(.mntedele.

pcocião, tuas y;a sentir repugnância

A *»•. itneira tifcpo.i-iç^o 6 varinvel; falta-lhe
uma b; se
i\ ooKUuda é firmo, estável,

porque l > Iiorç..i’ la z

íue;.u- da quito » que se tem

liO!

''

A í«-<-r-ii vusniicfí. ;i p r i ü u i ra d ú - p o s í ç ã o ; a l i 
turgia c que a p ro sc iú u n se g u n d a .

iTociuxmoo coiniMeo-iil'.:;' bv;u cata dilQ.roaça.
Que experimenta utiu pessoa, quando perce
be na/eiva. uma serpente escondida debaixo das

íiores V
irá ci.i c-iher «atas flores?
ri um: a ! De modo nenhum i
Tenham èias o encanto e o perfume mais
atraente*; uüo so lhe:? prcniard atenção.
i«raa-se .topo : Umu m upente! . . . Uma co
bra ! . . . L io d ou fogem,
ívvui é preciso perceber a sem ente; basta'
uma pessoa «^rh*- dircr-m;?: Ha all. uma cobra
t-vroudsiio. ‘ U n vi com uhíkí proprios o!íu>s.. .
i.;íí!i so aproxime !
Fi ninguém se aproximará,- tomado de certo

horror.
T iú T.vm :mr a n c o impressão à vista dei ii -j ci o que 0 pecado. O premi o ó urua serpente
í':>c«n:*dH:;. entre floros.
O «:ai iuvica so apresenta corno mal, e sim
cotwo satisfação, prazer,: gozo imediato.
E- snaelimabr à serpente; qno «e esconde sôb;
flores.
...... ;
...
.;
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Urna peseoa leviana enxerga somente as
flores.
Urna pessoa sensata, refletida, sabe ver o
quo está escondido debaixo delas, e diz lo g o :
E ’ uioã áeryeuto! uão só não iae aproximo,
passarei, «o longe.
Se acontecesse. (o que julgo impossível) dar
ura meuioo uma bofetada eiu sou pai ou etw sua
tv-ãe, ao ver os paia chorando esta afronta re 
cebida e, em vez de amaldiçoá-lo, declarar-lhe
tu-,} aasor, pedindo apenas um sinal de arrepen
dimento, uão sentiría este menino uma especie
do üorvtir ao que acaba de fazer? lí este hori !"• seria tanto maior, quanto mais dedio-idos.
b naves se tu sido oh pais, o quanio mais infelizes
íóssem ele-j nesta iiura.
Em vez destes pai», imaginemos o bom D eu s;
e.n vez da bofetada, suponhamos o pecado mor
tal ; c digam-me qual o horror que devo inspi
rar o pecado.
Pensemos algumas vezes nisso e digamoscom convicção: Não ! nunca darei uma b íetada
«o hora Deus! Não qu«ro cometer um p e c a d o 1
mortal!... .Antes a morte que o p ecad o !
M « A a e - s f i^ s líla d s «Se-ste SÊ-a-rros*
Ha pessoas que pensara que uma coisa 6 má
porque Deus a proibe-----e tiram a conclusão;.
Deus podia «So ter 'proibido tal ação !
Julgam quo um dia Deus disse: Isto aqui -é;
pecado, tal outra coisa não o ó ; como quando
meninos brincam e determinam quo quem pas-1
W P tal linha: de demarcação ganha, e quem a'
não ialcançar perde. .
- ;
E’ um erro fundamental.

Deus proíbe tal e tal coisa, não porque Ele
assim o quer, mas sim porque isto nos é nocivo.
Ele ordena tal outra coisa, não porque lhe agra
da, mas porque é necessária ou util à nossa
altnn.
O que Deus tem em vista é o nosso hem. E
quando ordena ou proíbe, ó por afeição, por
amor à nossa alma (i).
Se os homens não cometessem pecados, não
somente seriam melhores, mas seriam mais feli
zes. Se pudéssemos banir o pecado deste mun
do, a vida tornar-se ia Umu espeeie de céu.
Por não obedecermos a tal mandamento não
julguemos ter-nos poupado a uma pena.
Talvez assim seja no momento ; mas prejudicawo-norf imensameute para o futuro (2).
Fazendo um trabalho com negligencia, preparamo-nos um mal para o futuro : estamos me
nos dispostos para vencer na vida.
Quando deixamos de fazer uma oração, não
sentimos talvez nada no momento; mas seremos
menos fortes para resistir à teutação que nos
assaltar amanhã (3).
Acostumaudo-nos à desordem, parece que
ganhamos tempo no momento; entretanto, com
prometemos o nosso futuro.
E’ assim que todo pecado produz uma alte
ração em nossa natureza; diminue ou destrói
qualquer qualidade em nós. Seremos menos bons,
menos dignos, menos fortes na luta e no cum
primento de nosso dever (4).*3
4
.1) Qui... faciunt peccatum... liostes sunt animse sua'— Tol> XII. 10
Pro mensura peccati, erit ct. plngururn modus.— Deut. XXV, 2
3) Vigilate et orate,ut non intretis in tentationem-Mt. X X V I, 41.

V

4) Qui fidelis est in mínimo, et in majo ri fidelis erit.
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III.

C o n c ln s ã o

Eis a razão por que não basta evitar o mal.
E’ preciso detestá-lo, ter-lhe verdadeiro horror,
fugir até de suas aparências, para não ser ar
rastado por ele.
Devemos fugir dele, como fugimos de uma
serpente ou nos afastamos de um abismo.
Dizem que no norte da Suédia ha certas
praias de um aspecto encantador.
Tudo é plano como a superfície de um lago.
Grama verdejaute e flores suaves parecem
formar um jardim de delicias; porém, por baixo,
tudo é movediço; é um lago profundo, coberto
só de uma leve camada de huinus, proveniente
de plantas putrefatas, que formam uma superfioie fina, mas fértil para uma vegetação ras
teira.
O viajante não prevenido não resiste ao pra
zer de passear através deste verdejante cantei
ro. Sente uma leve ondulação debaixo dos pés,
mas tão leve, que julga não haver o mínimo peri
go ; vai adiante, despreocupado, admirando as
flores e a calma profunda do oásis.
Mas eis que de repente um pé escorrega...
a superfície cede ao seu peso, a leve camada
se abre, e elo vai se afundando. ..
O aventureiro q u e r firmar-se, afunda-se
porém mais; apoia-se sobre o outro pé, e esto
também vai se afundando.
Quer recuar e não pode ; quer ir adiante e
é impossível; quer elevar-se acima da ondulação
misteriosa que sente aumentar, e não encontra
um apoio...
E lá vai, afundando-se, até aos joelhos, até ao
peito, até ao pescoço, até à cabeça, arrastado pe-

Io peso do corpo, em luta. desesperada, até desa
parecer na camada de flores.
E’ imagem do pecado.. . E’ a queda de quem
se aproxima do abismo e se expõe ao perigo.
Cuidado com a serpente! Cuidado com as
praias encantadas! Cuidado, vós que sois ainda
sem experiencia na vida!
Cuidado coro tal leitura, com tal conversa
ção leviana, com tal-hábito pecaminoso! Parece
uma praia amena... E’ talvez um abismo hiaute !
Não sejais temerários:! Podeis encontrar ser
pentes sob estas flores e abismos pantanosos
onde sossobra a inocência! . . .
Tenhamos horror ao mal, odio ao mal. E’ a
grande salvaguarda da virtude.
EXEMPLOS
1. A

raãatlm ÍErausca e S- Sjísísí

Tendo Luiz. XI perdido seu pai quando ape
nas tinha doze auos, foi educado sob a tutela de
sua fuàe, Branca de Castilho, que governava, o
reino de França na qualidade de regente.
Esta virtuosa princesa cedo inspirou a seu
filho o amor à virtude e à piedade ;"e, assim, lhe
repetia com frequência estas palavra * cão dignas
de uma mãe cristã:
—“ Bem sabes, meu filho, quanto eu te quero!
Contudo, menos aflita ficaria vendo-te cair mor
to a meus pés, do que vendo te cometer um só
pecado mortal!”
O jovem príncipe do tal modo gravou no es
pírito estas palavras, que, na instrução, deixada
como testamento a Filipe, seu primogênito, lhe
recomendou sobretudo que evitasse o pecado, di
zendo-lhe: ” Meu filho, garda-te bem de ofender
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a Deus ! Antes sofrer os tormentos mais atrozes
do mundo, que cometer um só pecado mortal !*’
(vida de S. Luiz.)

2. O p e c a *!» è u m a I-epsvu
Um dia, São Luiz, rei de França, perguntou
a seu amigo Joinville qual das duas coisas
prefiria : vêr se coberto de lepra, ou em pecado
mortal
Tendo este respondido que antes queria ter
cometido vinte pecados morlacs, do que vêr-se
coberto de lepra, o santo replicou-lhe enterneci
do : Pobre general! bem se vê que não sabe o
que é ter oíerfdido a Deus!
(vida de S. Luiz)

3- S an ta «Vulita
Santa Julita de Cesareia era filha de uma
familia opulenta e possuía imensa fortuna. Ten
do Dincleeiauo privado os cristãos de todos os
direitos civis, uns dos cortesões aproveitou a
ocasião para confiscar os bons da Santa. Rei
vindicou esta os seus direitos perante o pretor,
mas o confiscada r a denunciou como cristã.
O pretor exigiu que ela sacrificasse aos
ídolos, como prova de que não era cristã e tinha
direito à justiça.
Julita respondeu sem hesitação: Podem con
fiscar todos os meus bens, o enriquecer com
eles os celerados; mas, obter de mim que ofen
da a Deus, isto, nunca!
— Sacrifica, ou perderás, não somente os
teus bens, mas a vida! bradou o pretor.
—Não ofenderei a Deus para salvar a minha
vida!..
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— Mas, menina, continuou o juiz em tom adulador — que tolice, perder deste modo teus
bens e tua vid a !...
—Pouco importa! O que porco na terra, en
contrarei no céu!
Julita íoi condenada a ser queimada viva.
Subiu cheia de heroísmo à fogueira e morreu no
meio das chamas, que, entrelauto, deixaram in
tacto a seu corpo. '
Autes a morte que pecar!

4.

r e i d a Poloniw

Este príncipe trazia sobre o peito uuia me
dalha com a efígie de seu pai.
Em todas as determinações importantes olha
va paia ela, beijava-a, e dizia :~-D<?.us me livre,
ó meu pai, de fazer qualquer coisa que seja in
digno de ti!
E nós toríamos a coragem de fazer o que
desagrada ao nosso Pai celeste, de fazer o que
Ele proíbe ?

5o DOM. DEPOIS DA

PÁSCOA

EVANGELHO (Jo. XVI, 23 -3 0 )
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu
los :
23. E naquele dia, não me interrogareis so
bre nada. Em verdade, em verdade vos digo : se
pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu
nome, Ele vo-la dará.
24. Até agora não pedistes nada, em meu no
me. Pedí e recebereis, para que o vosso gozo se
ja completo.
25. Eu vos disse estas coisas em parábolas.
Mas virá o tempo em que já não vos fala
rei por parábolas, mas abertamente vos falarei
do Pai.
26. Nesse dia pedireis em meu nome; e não
vos digo que hei de rogar ao P a i p o r vós;
27. Pois o mesmo P a i vos ama, porque
vós me amastes, e crestes que eu saí do Pai.
28. Saí do Pai, e . vim ao m und o; outra
vez deixo o mundo, e vou para o Pai.
29. Disseram-lhe seus discípulos: Eis que
agora falas claramente, e não usas de nenhuma
parábola.
30. Agora conhecemos que sabes tudo, e
que não é necessário que alguém te interrogue;
p o r isso cremos que saíste de Deus.
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O segredo da oração
Não Isa verdade tão •iusfcflntemçute veoomendmU por Nosso ' Senhor como n necessidade da
orai,;ão.
O ovo.ygolbo do boje insiste «obre este1pon
to, que pertenço à piorai, e .''junta uma particul.-ri ! ido, que pertence ao espírito litúrgico.
E' a sequiute:
,
Se" p M ir > P ‘* a m èu P a i a lg u m a coisa em
}t!°u n om e E le v o -la d a rá .

C '■k i; *-c m:íi• a ü^oes-ijdado da oração, somos
ineii nados a rezar muito.
No entanto, não é n quantidade, que importa
mus sim
qualidade da oração. E’ esta qiwlidade que ee/n claramoato indicada por Joaus Cristo
Se pedirdes... em m eu nume ! . . .
Meditemos íiojo esta condição essencial que
comunica à nossa oração todo o seu valor. Podc.mos ryauici-!a, dizendo que devemos pedir: •
1. €N>s8a« Jesus pedia,
2.
q u e Ele podia
E-úe; dois aspectos: da oração nos revelarão
Verdades conhecidas talvez, mus muitas vezes
esquecidas e cuja importância prática quasi sem
pre uos eacqpH.
1* C <»m « «Fe,ms p e d i a
Antes de tudo devemos compreendei1'ttiéiii a''
expressão usada polo divino Mestre : pedir em
meu .nome. ..
1
Enteo do- se por esta condição aposta qile se,i
devem pedir as cousas que o proprio Nosso Senhor
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pediría: isto é, tildo o que contribue para a sal
vação de nossa alma; e que se deve pedir do
mesmo modo que Ele, ou seja : cora humildade.
Porque devemos pedir em nome de Nosso
Senhor?
Porque soinos indignos de ser atendidos e
porque mal sabemos o que nos convém pedir.
Pedindo em nome de Jesus Cristo comuni
camos utn duplo valor à nossa oração e a impreg
namos de qualidades que comovem a misericór
dia diviua.
Somos indignos: é preciso, pois, que nos
humilhemos.
A humildade é a súplica própria da indigni
dade, é a sua fôrça.
Pobres pecadores que somos, tudo temos con
tra nós : peso dos nossos pecados e justiça di
vina.
Humilliando-nos, porém, tudo teremos a nosso
favor : a misericórdia divina e as promessas do
Jesus. (1)
Notemos bem que ser humilde é uma ne
cessidade da nossa condição de criaturas e de
pecadores.
A humildade não é um exa gero; é o amor
à verdade.
Quem se apresenta diante de Deus, basta
refletir um instante para sentir a necessidade
de ser humilde.
Estamos em presença dEle para pedir qual
quer cousa. Logo, somos mendigos.
Estamos aí para pedir perdão. Logo, somos
culpados.
Estamos aí para pedir a cura da alma ou do
corpo. Logo, s- mos enfermos.I)
I) Oratio huiniliantis se nubes ponetrabit.—Eeel. X X X V , 21. l f t
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Estamos aí para agradecer. Logo, somos de
vedores.
Estamos aí para adorar. Logo, somos infinitameuío inferiores Àquele que adoramos, somos
seres que tudo lhe devem, e aos quais Ele pode
ría auiquilar sem cometer a menor, injustiça.
P<.rs; exuriunr nossos sentimentos de humil
dade, uão ha, do certo, posição rigorosamente
importa ; porém, ó de joelhos que se implora o
perdí»», a compaixão,'a misericórdia (1)
Muitos santos rezavam prostrados de rosto
em terra, como Jesus ub Jardim das Oliveiras.
A «úplica de joelhos 6 sempre tocante, como
é respeitosa a que se faz de pé.
Entretanto, qualquer seja a posição do corpo,
é o coração que Deus primeiro considera e que
dá valor à oração.
Orar como Jesus orava é, pois, imitá-lo na
humildade com que se apresentava diante de
seu Pai, Ele que era Deus, mas suplicava comose fôra simplesmente homem, carregado de nos
sas iniquidades e revestido de nossos delitos.

II. O q u e Jesu s p e d ia
Conhecido o modo de pedir, examinemos
agora o que devemos pedir.
Aqui ainda é o exemplo do divino Mestre que
nos deve guiar.
Este exemplo está encerrado na oração en
sinada por Ele, a oração mais eficaz e perfeita
que possuímos na terra (2).
Não vamos meditar hoje em suas minúcias
os pedidos do Padre Nosso, mas simplesmentel
l1
) Mihi flectelur onme geuu. — Hum. XIV, 11.
Síc ergo vos orabitis •• Pater *oster,. . — Mattli. VI.
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averiguar que é ele uma oração completa, cor
respondendo a todos os requisitos da oração bem
feita e que exprime, numa ordem lógica, tudo o
que deve ser objeto das nossas preces.
Esta pequena análise do Padre Nosso será
para muitos uma verdadeira novidade ou revela
ção.
O Padre Nosso contém sete pedidos, que en
cerram, por ordem de importância, tudo o que
JesU' pedia a seu Pai e que nós também deve
mos pedir.
1 P e d i d o : Santificado seja o vosso nome!
O objeto deste primeiro pedido é a santiíicaç' o ou gloria do nome de Deus. A gloria de
Deu' deve dominar as nossas aspirações eser o
ideal da nossa vida.
Estamos neste mundo para glorificar a Deus. (1)
2. P e d i d o : Venha a nós o vosso rein o!
O reino de Deus é a sua habitação nas al
ma* nela graça. Sem a graça o homem nada po
de r ■diznr; com cia, tudo lhe é possivol. (2)
O segundo pedido é, pois, necessariamente, o
reino da graça em nossas almas, da graça que
é luz para a nossa inteligência, fôrça para a nos
sa vontade, amor para o nosso coração.

3. F e d id o : Seja feita a vossa vontade!
Para procurar a gloria de Deus com o auxí
lio uh graça, ha um caminho a seguir. Este ca
minho, traçado por Dons, e que nos indica o que
devemos fazer ou evitar, são .os mandamentos
da H do Deus, da Igreja, e os nosabu deveres
de catado.I)

I)
íh i J.pui mm (juuto gloriam ineam. — .7o. VIU.
1} bino me nihil potostis iucere. — Joan, XV, 5.

00.
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E’ lógico, portanto, que o terceiro pedido
seja a fidelidade à lei de Deus.
Não basta lazer o bem; 6 preciso íazê-lo
como Deus o quer (1).
4. P e d i d o : O pão nosso da cada dia nos dai
hoje.
Conhecemos o fiai e o caminho a seguir.
Mas não hasta ainda. E’ preciso ter os meios
de fazer a camiiiliuda-, senão cairemos de inani
ção no meio da viagem.
O quarto pedido exprime todos os meios para
alcançar a finalidade. Este» meios eshio expres
sos iui palavra: o pão de cada dia; isto é, o pão
espiritual pura a alma—a sagrada comunhão. (2)
e o ;>ão material para o corpo.
5.

5 Perdoai-nus nossas dívidas
Conhecí me;'. o íiui, o caminho e os meios.
Quo podemos pedir mais?
O oía-e;,
aio de-' «d». íó< u)ns. Kst.es obstá
culos •ao di; «'è i espeoae- : um à íiiiaudadip ou
tro ao caminho, e o terci-ii o aos meios. Por isso
Nosso Üeiii..*r nos faz pedir o afastamento destes
três obstáculos.
O obatáculo à finalidade é o pecado; é o
maior, o obstáculo essencial; por isto é o pri
meiro quy pedimos nos seja afastado.
Perdoai-nos os nossos pecados, ou dívidas, (b)
0 afastamento dos outros obstáculos é ob
jeto dos pedidos seguintes.
6 . P e d i d a : Não nos deixeis cair em tentação.
Depois do pecado, o obstáculo mais sério,
que conduz ao pecado,é a tentação, porque nos

1| Nu» mea voluntiiB, s e ú t u u fiar. — Luc., XXII, 4 2 .
LM Prn si!iti p-iiiis v i v lis qui 'le ctiílo despendí. — .Jo. VI, 51.
üj

i'..n o ,

Lviiiin e, p arce

p op u lo

t.uu. —

J oel, II,

17.
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desvia do caminho da vontade divina. E’ pois
lógico que se p*>ça. a Deus, após o afastamento
do pecado, o . Instam ento de tudo o que pode
conduzir ao pecam- tl).
7- PediM-o z M--ti livrai-vos do mal.
Além do p- cado e da tentação, ha outros
males preiudici i- aos meios que se devem em
pregar. São o,s inales da alma e do corpo, como :
falta de inteligência, de prudência, de firmeza,
de saúde, etc.
Tudo is s o pode ser prejudicial à compreen
são ou à execução d-s meios a empregar. Enquanto tais cousvs ão prejudiciais, podemos pe
dir a Deus o seu afastamento (2).
139. C ^ n eü u sã o
Que admiravel tratado de vida espiritual en
cerra o Padre Nosso! Tudo está a,!í contido: o
mal a evitar o o hem a praticar.
lí. cot ia, mais »*'?miravei niiv!
tuJo está alí
graduahneute, segui.io ;> coordenado.
Uma grande verdade lüúrgica .'-'diressaUa,
pois, do evangelho e dos ofícios de hoje : a ne
cessidade de nr ções feitas em nome de Jesus
Cristo, como sempre a faz a Igreja terminando
as suas preces litú gie.as pelas palavras: — .Nós
Vi. -Io p e d im o s por A osso Senhor Jesus Cristo.
Estas palavras nos indicam como devemos
pedir e o que devemos pedir.
0 como está sintetizado Da qualidade funda
mental da oração: a humildade.
O que devemos pedir vem expresso, com gra
dação e conexão, na mais sublime de todas as
preces: o Padre Nosso.
n Orate, iit noii intretis in tcnOitionem. -- Msiltli. X X V I . 41
2j Aulerte inalam ex vobis iysis. — 1. Uor. V, 13.
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Repusemos às vezes esta oração divina,
modelo de twd«.s .as orações, para orientar nos
sas súplicas e até a nossa própria vida espiritual.
EXEMPLOS

1. Im per?idor Â r c á d io
Porfirio, Bispo de Gaza, desejava alcançar
um favor do Imperador. Para este fim, dirigiu-se
à Imperatriz Eudoxia, que,-havia poucos dias, de
ra à luz um filho.
Eudoxia, sabendo que o Imperador dificil
mente atendería ao pedido, aconselhou que o
Prelado, ua ocasião do batismo do meuino, pu
sesse nas mãosinhas dele o pedido por escrito.
O Bispo assim fez. Por entre as alegrias do
batismo, o Imperador leu o bilhete, e concedeu
imediatamente tudo, em consideração ao filho.
Assim também procede o Padre Eteruo com
relação aos nossos pedidos; sempre atende ao
que lhe é apresentado por seu divino Filho.
2 . 9>ua se n h o ra v a id o sa
Lemos ua vida de S. Tomás de Caníuaria, que
uma senhora, tendo um leve defeito nos olhos e
querendo ter olhos belos por satisfazer à sua vai
dade e ser mais admiro da, fez promessa do ir cm
romaria ao túmulo do santo, para obter pelaintercessãn dele graça assim tão futil.
Cumpriu, até a promessa, e, prostrada dian
te do túmulo de S. Tornoz, expôs o pedido.
Terminada sua oração, ia levantar-se... Sol
tou repenUnamcnts um grito de espanto... Ealava
compietamente cega!
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Compreendeu o castigo e mudou logo o obje
to de suas súplicas, pedindo ao santo que lbe
restituisse a vista, como ela era dantes, sem na
da mais além do que Deus lhe havia dado.
Foi-lhe atendida a prece e restituida a vista.
Ai de nós! Quantas vezes acontece que fa
zemos novenas e romarias só para. alcançar fa
vores temporais, que em nada favorecem-a sal
vação de nossa alma !
Nenhum ha que se lembre de fazer uma no
vena para obter a glória de Deus e a saivação
das almas!
3. C o n v e r s ã o d e u m r o m a n c is t a
Frederico Soulié, famoso romancista, fôra
educado sem relighio.
Na última moléstia dele, uma Irmã de carida
de, repetia-lhe o Padre Nosso perto do leito.
Frederico escutou, e começou maquinalmente a repetir com a Irm ã: Padre nosso, que es
tais nos céus...
Impressionado pela beleza desta oração, pe
diu à Irmã que lha ensinasse toda.
Foi o principio de sua conversão.
Nada há, de fato, mais tocante que estes pe
didos tão simples, tão confiantes, do Padre Nosso.

ininiiiiiiiiiKiuiiii

6' DOM. DEPOIS DA PASCOA
EVANGELHO (Jo. XV. 26 ;,7; XVI. 1 -4 )

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu
los:
20. Quando vier o Consolador, que eu vos
enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verda
de que procede do P a i-esse dará testemunho
de mim.
27. E lambem vós dareis testemunho de
mim, porque estais comigo desde o principio.
1. Tenho vos dito estas coisas, para que não
vos escandalizeis.
2. Expulsar vos-ão das sinagogas; e virá
a hora em que todo aquele que vos matar j u l 
gará prestar um serviço a D e u s .
3. Desta form a vos hão da tratar, porque
não conhecem nem a meu Pai nem a mim.
4. Ora, disse-vos estas coisas para que,
quando chegar essa hora, vos lembreis de que
eu vo-las disse.
COMENTÁRIO L1TÚRGICO

Valor dos sofrimentos
0 evangelho de hoje contem a profecia das
perseguições que os Apóstolos haviam de sofrer
por amor de seu diviuo Mestre. São perspecti

vas tristes, horizontes escuros... ameaças pun
gentes.
Jesus escolheu a hora própria para fazer
tais revelações. Foi depois da última ceia. de
pois de ter ordenado sacerdotes a seu • Xuóstolo s... depois oe Ele mesmo lhes ter administra
do a sagrada Comunhão.
Jesus os fortaleceu e premuniu.
Estão ero condições de suportar o peso dos
tristes acontecimentos que os ameaçam.
A perseguição, a luta, a calunia, o desprezo,
a morte ígooroiniosa, tudo se abaterá sobre eles,
para expi*rimentar-:bes a fidelidade, róbusteceríhes a fé, e dar lhes ocasião de provar o seu amor.
Vimos já h razão e a necessidade do aofrimemti-, (pág. 186)
Vamos meditar agora as suas vantageus im
prescindíveis como meio de santificação, exami
nando :
1.
e x e m p l o s que estimulam;
2. A s liç õ e s que orientam.
O que precisamos compreender é a impor
tância,
necessidade do sofrimento.
Esta convicção nos fará receber tudo das
mãos oe Deus como ordenado por Ele para o
bem d* m.-sas almas.

I. Os e x e m p lo s q u e estim u lam
Jeru C isto foi o primeiro a abrir a estra
da da virtude pelo sofrimento o pelas lágrimas. (1)
De ma", ira que ninguém pode reclamar contra
a propr
* >t<\
No Jardim das Oliveiras, banhado em suor ©
sangue, cie exclamou: A minha alma está tris- 1

1) Clu ishi . passus ost, pro nobis, vobis rolinqucns exempluin, ut snquain.in vnst.igui ejus — 1. Pefc. II, c2l.
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te até à morte. E foi necessário que um anjo
viesse confortá-lo, para que servesse o cálice
amargo.
Sobre a cruz, procurou consoladores, fre e isava deles... se bem que não os encontrou.
No túmulo de Lazaro, derramou lágrimas
mais belas ainda, pois eram lágrimas do coração.
Perturbação sagrada! frêmitos santos! como
ções divinas ! Tudo isso que vemos na vida de
Jesus trará consolação àqueles que sofrem nes
te mundo.
g Ü
Lágrimas preciosas que a humanidade reco
lheu e adora de joelhos, porque lhe ensinam que
nos grandes infortúnios é permitido chorar e ge
mer, sem ofender a um Deus que chorou pri
meiro. (1)
Ao pé da cruz está Maria, a Mãe das dores, a
mais pura, a mais forte, a mais magnâuirna das
criaturas, euvolta em sofrimentos e banhada de
lágrimas. (2)
E depois do Mestre divino e da Virgem das
dores segue-se a lista imensa dos santos. .. de
todos os santos.
Observastes às vezes o retrato autêntico dos
santos ?
Algo lia de enternecido em seus semblantes.
Eles têm lágrimas nos olhos... E, lendo a sua
historia, verás que eles, tão heróicos no amor,
eram muito humanos sob os flagelos da d o r!
Quem não conhece as lágrimas que derra
mou Santo Agostinho sobre o leito mortuário de
6ua mãe, Santa Mônica?
Quem ignora os gemidos, os soluços e as
1> Lacrimatus est Jesus. — Joan. XI, <15.
Stabat Ma ter dolorosa justa cructm lacrimosa.
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queix h eloquentes de São Bernardo, por oca
sião Ia morte de seu irmão ?
Quem não ouviu enternecido os gritos la■cerautes de Santa Izabel da Hungria quando per
deu seu esposo?... Os soluços de um São
Fran-isco de Sales e São Luiz rei, quando lhes
comurdcar&m a morte de uma mãe querida?
A d r A a nossa partilha. E os santos eram
do nos
sangue: sentiam, comoviam-se, chora
vam
Mas o que neles era diferente é que sa
biam t go elevar o olhar para o céu e se con
formavam com a vontade de Deus.
N>‘ t! o religião não proíbe as lágrimas! As
lágri
a são as pérolas brilhantes do coração
hum ■ •. ..
S uimí las seria arrancar a auréola do co
ração de carne, ou mudá-lo em coração de pe
dra !
A religião sente-se jubilosa com encontrar no
semblante do cristão alguns dos traços de Jesus
Criít diante do tíum;]» de Lázaro, e, sobre a
face de uma cristã, uns vestígios das lágrimas
de Maria Santíssima ao pé da cruz.
« ‘A* lágrimas do coração, diz Santo Agosti
nho, não testemunham só o sofrimento, mas tam
bém o amor.
Sã«» como um regato de sangue que irrompe
do «•>•' ç: o.». (1)
Deixemos cor-o: este sangue do coração
ao pé da cruz, na. fé. u * esperança, o no amor,
como > í-.miam os s. «tos e como fezeni aqueles
que trilham o caminho da santidade 11

1- Tesl.auiur lacriniíi? doloroui; 1est.ant.iir íimojvm ; oriimpu:it quasi rivili sanguiiiij cor.lis, — S. Aug\ IIoiu. 27.
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M . A s Ilçíiko* qtse DrKMttaiiu
O sofrimento, na 'jcon ^i-.ia da salvação, tom
um importante papei, que não se pócle salientar
bastante.
A dor íoi transformada em instrumento (le
vitoria sobre o pecado.
E' a manifestação da caridade e misericórdia
divinas,
E’ a expiaçâo das faltas alheias, aceita li
vremente pela inocência.
E’ a vaiorização infifuta dos atos humanos
pela divindade da vítima.
E’ o estímulo mais eficaz no caminho da
salvação. (1)
E’ um meio oíieacíssimo de obter a graça
e o testemunho do amor divino. (2)
E' mu meio ainda de regeneração e de for
mação mora', (d)
T-da são os principal* eiaif>9'’- que do alto
da cruz iluminam <>•: ;
•
ií •'•oji
do sofri
mento.
Quereis colher bolso rosa;?
Não receieis as picadas dos espinhos!
bem o sofrimenlo, ioda bondade permanece
em botão; só o sofrimento a faz florescer e fruti
ficar. transformando a aparência em realidade.
Deus «os trota às vezes como um pai trata
a seus íiliios : fala. Não sendo escutado, repre
ende. Emfim, castiga.
Deus não se compraz no sofrimento de suas1
1) Ad i(l quod iitile est in rcoipiemlo síiuclifictuinnoui
cjus. — I£obr. XII, 10
3) Quem euim (lili^it Dominus, castigat, fla^elat aufera
oninem íiliuni quem reuipit. — llebr. XII. 0.
8) Non solmn autem, sed et gloríunuir in tribulaiiouibus
scieatos quod patieutiam operatur. — llom. V. d.

criaturas. Mas tombem uão póde admitir à par
ticipação dos benefícios espirituais uuui criatura
egoísta e ávida de gozo temporal.
Para que o templo «ia virtude possa ser cons
truído numa abra, ó preciso que seja nela des
truída a iortaIe 2 a do egoísmo.
A cruz e os sofrimentos são os meios a em
pregar ; a natureza è o terreno da destruição.
E’ pelo sofriuieuto que o cristão entra em
comunhão íntima de vida com Jesus Cristo, tor
nando-se um só com Ele (Roín. VIII, 17/. E’ pelo
sofrimento que os cristãos chegam a pertencer a
Cristo como os membros pertencem à cabeça.
As almas iluiniundas por Deus pedem a Deus
cruzes e sofrimentos. E’ que veem no sofrimento,
na perseguição, n- calunia, as provas do amor
de Deus.
Estas almas se submetem plenamente ao far
do do sofriment'», entregam-se ao escalpelo que
corta, com n t " ‘;d convicç '0 de quo ele, mane
jado pela. mão divina, cnrtr.rá na carne viva, tal
vez, mas unicamente para curar.
S II. C «n ttd is s íi«
Tais são os sentimentos ou lição litúrgiea
que o evangelho de hoje nas ministra.
Devemos encarar a vida tal qual é na reali
dade, e não qual queremos que seja.
ü homem se torna grande pelas suas con
vicções.
Ha uma convicção que de qualquer modo
devemos adquirir: é a da necessidade do sofri
mento. Sem esta convicção nossa vida não pas
sará de um estreito egoismo; com ela veremos
esta vida como um campo de luta, onde devemos
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alcançar o triunfo pelo esforço e pelo sofri
mento.
Jesus nos salvou pelo sofrimento.
O cristão aproveita desta salvação na me
dida do sofrimento.
O que não custa não presta!
Maior é o sofrimento que nos causou a pos
sessão de um bem, maior amor llie devemos votar.
Sí;U>íim " 3 sofrer... não só teoricomente, mas
praticomente. Sigamos os passos do nosso divino
Modelo, para sermos fieis como* o foram os santos.
Pela dor triunfaremos como eles e seremos
semelhantes a Jesus Cristo, que foi, antes de tu
do, o homem das dores, conhecedor d,e todas as
enfermidades, como diz o Profeta. (1)
EXEMPLOS

1. As m igalh as d a m esa de D e u s
Santa Ângela de Foligno dizia que os bens
temporais, as riquezas e as bonras não passam
de migalhas do pão que caem da mesa de Deus;
as cruzes, porém, e os sofrimentos, calunias e
perseguições são as iguarias finas e suculentas
desta me?a sagrada, que Deus reserva aos es
colhidos.
Aqueles que muito sofrem nesta vida, con
tinua a santa, estão sentados a esta mesa, ao la
do de Jesus, e se nutrem dos mesmos alimentos
que iile.
Certa vez, não tendo nada a sofrer por N.
.S en h o r, a santa empreendeu a pé uma romaria
de 40 loguau, para ter ocasião de sofrer fadiga,
fome e desprezo.1
1) Virum dolorum eb soientem iiifinnitalein. — Isuiàs.
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2. A c o ro a de S a n ta C a ta rin a
Nosso Senhor apareceu um dia a Santa Catarina de Sena, e lhe fez presente de duas co
roas. uma de ouro e outra de espinhos, dizendolhe. que escolhesse entre as duas.
A santa respondeu que tudo lhe era igual
mente agrndavel, se oferecido pela mão divina
de Jesus.
O bom Mestre insistiu ainda para que ela
mesma escolhesse.
A santa tomou então a coroa de espinhos e,
cravando-a violentoniente na cabeça, disse : Em
vista de o Senhor ordenar-me que escolha uma
delas, qual poderia eu escolher a não ser aquela
que vós mesmo escolhestes ?
Prefiramos, neste mundo, a coroa de espinhos,
para recebermos, no céu, a coroa de glo ria !

3. A c o ro a de S ã o J o ã o d a C ru z
A Santíssima Virgem apareceu um dia a São
João da Cruz e lhe ofereceu uma coroa de es
pinhos.
Ela mesma pô-la sobre a cabeça do santo,
dizendo:
«João, é pelos espinhos que tu deves mere
cer a coroa que meu Filho te reserva no céu».
O santo sentia uma dor pungente percorrerlhe o corpo inteiro. Mas, dominando a emoção
que sentia, respondeu : «Minha Mãe, aceito de
vossa mão estes espinhos como se fesse um
ramalhete de flores...»
Os espinhos nos são sempre preparados e
oferecidos por Deus. Saibamos recebê-los com
alegria.
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4. Ssi^ala Ifcasn èk; L h a a
A sarita estava agomzaudo, em plena luci
dez do espH to... e chorava.
O sacerdote perguntou-ilie porque chorava.
— «Choro, respoudeu ela, não porque vou dei
xar e; ' ' mundo, rnas porque não sofri bastante
para merecer o céu. Se os santos no céu pudes
sem ter arrependimento ainda, seria de não te
rem sulrido na terra!»

n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DOMINGO DE PENTECOSTES
EVANGELHO (Jo. XIV. 23-31)

23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus dieípulos: Se alguém me ama, guardará a minha
palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e
faremos nele a nossa morada.
24. Aquele que não me ama não guarda as
minhas palavras. Ora, a palavra que tendes
ouvido, não é minha, mas do P ai que me enviou.
25. Disse-vos tudo isso, enquanto andava
convosco.
26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que
o P a i ha de enviar em meu nome, esse vos en
sinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo
quanto eu vos tenho dito.
27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz;
não vo-la dou assim como o mundo a dá. Não se
perturbe o vosso coração, nem se atemorize.
28. Ouvistes que eu vos disse: Vou e torno
a vós. Se me amasseis, certamente folgarieis de
que eu vá para ju n to do Pai, porque o P a i é
m aior do que eu.
29. E eu vo-lo disse agora antes que suce
da, para que, quando suceder, o creiais.
30. Já não falarei muito convosco, porque
vem o príncipe deste mundo; sobre mim, porém,
não tem poder algum.
31. Mas isto acontece para que o m undo
conheça que eu amo ao P a i, e faço o que o P a i
me ordenou.
17
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COMENTÁRIO LITÚRGICO

O grande mistério
Clicgamos à última das cinco épocas'Iitúrgicas do ano.
Como íicou dito na primeira instrução, a vi
da lilúrgica da Igreja pode dividir-se em cinco
partes:
l ”. O Advento, ou preparação à vinda do Sal
vador;
2'. O Natal, ou alegrias desta vinda;
;‘a A Quaresma, ou tempo de penitencia, em
preparação às Testas da Páscoa;
4;|. A Páscoa, ou gloria da ressurreição;
5\'0 Pentecosles, ou santificação das almas;
Nos domingos que transcorrem de hoje até
ao Advento, temos que meditar os vários aspec
tos da graça, desde a sua íonte, que é o Espíri
to Santo, até aos seus efeitos, que são as virtu
des cristãs.
Estas meditações abraDgem toda a economia
da graça da correspondência à graça e da prá
tica da virtude.
Para termos uma noção clara e eficiente
deste conjunto, preciso é que tenhamos, antes,
uma noção clara do proprio Espírito Santo. E,
para isso, devemos considerá-lo no mistério da
Sma. Trindade.
Tomemos pois este sublime mistério como
ponto de partida e base das nossas considera
ções sobre o Espírito Santo e a sua ação santiiieadora nas almas.
Limitemo-nos hoje a examinar ;
1. A p o ssib ilid a d e deste mistério
2. A sua im à gè m em nossa alma..
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** Ao primeiro aspecto estas considerações po
dem parecer abstratas. São-no apenas por cau
sa de nossa ignorância do assunto.

I. A

p o s s ib ilid a d e d o m istério

Que é a Sma. Trindade?
E’ um só Deus em três pessoas iguais e re
almente distintas, que sã o: o Padre, o Filho e o
Espírito Santo.
A Santíssima Trindade é um mistério ; isto é,
exprime uma verdade que ultrapassa a percep
ção de nossa inteligência, porém -não a con
tradiz.
Se o como do mistério nos escapa, a sua pos
sibilidade, a sua necessidade e a sua beleza se
desdobram ante nossos olhos, em horizontes lu
minosos e encantadores.
Deus é um em substancia, mas, nesta substan
cia ou natureza (1) una, ha três pessoas distintas.
E’ possível isto?
Perfeitamente possível. Se resta uma obscu
ridade para nós, ela provém não da obscuridade
do mistério mas da pobreza de nossa linguagem
humana.
Dois termos nos escondem aqui os íntimos
segredos da Trindade : os de substancia única
em Deus, e a distinção das três pessoas.
Que é uma substancia?
E’ o fundo, a base de um ser.
E uma pessoa ou personalidade ?
E’ um modo do ser. Este modo é de ser um
principio conciente, inteligente, e livre.l
ll Km !.>»■11s. :i. ii-j 1iiIO/.,), :t snbr>l:im*ia o a eospncia mio
.ou i

íttlir;i;i.
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O sol pode ser belo, luminoso; a planta po
de manifestar a vida; o animal pode reivindicar
a atividade ; mio são, entretanto, pessoas; faltamlhes as faculdades exigidas : a inteligência e a
vontade livre.
Só o homem, neste mundo, possue estas fa
culdades ; usando delas, ele d iz : sou eu. Ele é
uma pessoa.
O tal e u que earateriza a personalidade não
é sinôuiroo de substancia, pois a substancia ó a
base do ser, enquanto 'a pessoa é um modo de
ser manifestado pelo eu.
Neste mundo toda pessoa tem a sua substan
cia própria: é um fato ; porém, não é uma ne
cessidade.
O fato é que uós não conhecemos outra per
sonalidade senão a iiumana, e, não conhecendo
outra, não podemos fazer nenhuma comparação
com outra; daí vem a invencível propensão a
julgar que cada pessoa deva ter a sua própria
substancia.
Que uma substancia seja comum a três pes
soas, nada o demonstra; mas nada o contradiz
tão pouco.
Devemos pois, confessar a nossa ignorância, e
não erigi-la em objeção.
Diz-nos a revelação divina que em Deus ha
uma única substancia e que esla substancia úni
ca é inteiramente possuída por três pessoas dis
tintas.
Eis nos apoiados 6ôbre duas bases sóli
das. A pluralidade das pessoas numa única sub
stancia nada tem de incompatível em si.
Tal pluralidade explica, e só ela explica, toa revelação a este respeito. Temos, pois, a possibiUJade e a conveniência.
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em nossa a lm a

A realidade do mistério ditado pela revela
ção divina é clara e prsitiva. Vômo ia no evan
gelho de h oje: O consolador, o Espírito Santo,
que o Pai ha de enviar em meu nom e...
Ha um só Deus. (2) Eis a verdade certa.
Que uma única substancia possa sustentar
três personalidades... este é o mistério !
E’ um mistério, porque nós homens não po^
demos conceber senão personalidades que tenham
cada uma, sua substancio, como no homem.
Para constituir três personalidades humanas
precisamos de três substancias humanas ; e es
tas substancias não somente vivem distintas mas
completomente reparadas; são três seres. E a
Santíssima Trindade é um único ser. (4)
Procuremos —não compreender— mas eluci
dar este mistério sublime.
Tal mistério encontra uma explicação emnossa alma, criada à imagem de Deus. (5)
Sendo ela criada à imagem de Deus, deve
mo° encontrar nela esta imagem, a qual deve
manifestar-nos, de qualquer modo, a Santíssima
Trindade.
A nossa alma é una; examiDando-a, porém,
em suas atividades, notamos que ela é dotada
de três faculdades distintas, bem que insepará
veis : a inteligência, a vontade e o amor.1
2

1) Uuus Deus Patcr ex quo omnia. — 1. Cor. VJ!I, G
2) Tres sunt qui tostimonium dant in ctnlo : Patcr, Verbuni ot Spirilus ÍSanctus ; et lii tres unum sunt. — 1. Joan V, 7.
êí) Unas ciiim Deus — 1 Tim. II,
4^ Creavit lioniíncm ad imaginem suam, ad imaginem Dei
— Gen. I, 27.
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A inteligência conhece; a vontade q u e r; o
coração ama.
Cada uma destas três faculdades opera se
paradamente. E, às vezes, até, em oposição uma
a outra, o que mostra serem realmente distintas.
Acontece, por exemplo, que o homem ama
o que não querería amar; que quer coisas, as
quais não entende ; que conhece o que não quer
nem ama.
Mas, se estas faculdades são distintas, são, ao
mesmo tempo, inseparáveis.
Sem inteligência, o homem deixa de ser ho
mem,. torna-se um irracional.
Sem vontade, torna-se um louco.
Sem amor, torna-se um monstro.
Em vez de serem três faculdades, suponha
mos que sejam três personalidades (isto é, prin
cípios concientes, inteligentes e livres;) e tere
mos em nós uma imagem da Sma. Trindade:
A alma será a imagem de Deus u ao;
A inteligência, a imagem do Padre Eterno ;
A vontade, a imagem do Filho ;
0 amor, a imagem do Espírito Santo.
Eis como nossa alma nos dá uma concepção
bastante clara e compreensível do mistério da
Santíssima Trindade.

III. C on clu são
Limitemo-nos hoje a estas noções funda
mentais. Receberão elas o desenvolvimento pro
gressivo na liturgia da serie de domingos que
se seguem à festa de Pentecostes.
Os sentimentos que estas grandes verdades
•cievem íumeifar em nossa alma são os da admi■

''Ví -': V.:.

v i d 1;.:;

divina Trinüaue, que consUI úc-

:i,

família,-
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na qual devemos entrar um dia, na gloria,
depois de ela ter entrado em nós, habitado em
nós, pela graça, conforme a palavra de Jesus:
«Se alguém me ama, guardará a minlia palavra,
e meu Pai o amará e viremos a ele e faremos
nele a nossa morada».
EXEMPLOS

1» Sant© Agoslfinfro ~e o an|©
Santo Agostinho, passeando por unia praia,
estav?i. meditando sobre o mistério da SS. Trin
dade. Arrebatado, seu genio perspicaz procura
va penetrar o âmago deste mistério
Todo absorto em suas cogitações, ia e vinha
sem ligar atenção ao que se passava ao redor
de si.
De repente, dá com os olhos numa crianci
nha graciosa. Esta, tendo feito com a mão uma
pequena cavidade no chão, vai, munida de uma
concha de molusco, hauvir agua do mar, para
derramá-la no pequeno buraco. A agua, entretan
to, desaparece, infiltrando-se imediatamente na
areia.
O santo ficou observando uns instantes a la
buta da criança. Por fim, perguntou-lhe sorrindo:
Que estás fazendo, meu fílbiaho?
A criancinha levantou a loura cabeça; fi
tando o santo Bi6po, lhe respondeu: Quero esvasiar o mar e meter a agua toda neste poçozinho.
— Pobre filhinho, mas isto é impossível!
—E’ antes possível transíundir para aqui toda
a agua do oceano, do que compreliender o mis
tério da SS. Trindade !
Apenas pronunciadaR estas últimas palavras,
a criança, que era um anjo, desapareceu, deixan
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do no espírito do santo a compreensão de que
a inteligeueia limitada do homem é incapaz de
penetrar os mistérios de Deus.
2o A rgu m e n to d e u:n cam p o n ês

—- E simplesmente ridículo o querer impin
gir-nos que Im um Deus em ires pessoas! excla
mou um dia um ateu da morai, em conversa com
um simples camponês. Este era de pouca ins
trução, mas aquinhoado de raro bom senso.
— U ê ! respondeu. E’ simples e claro como o
pleno dia; não vejo nisto mistério algum.
— Como 6 isso? Se todos dizem que é um
grande mistério ?
— Que nada! respondeu o camponês.
Ao mesmo momento passou ao lado deles
uma iamilia: pai, mãe e filliinho.
O camponês teve uma ideia genial.
— Olhe que bela iamilia, exclamou.
— Sim, é bela: homem robusto, mulher sim
pática, criança encantadora!
— E’ uma iamilia, continuou o camponês.
— Pois é claro, quem diz o contrario ? per
gunta o ateu.
— O senhor mesmo !
— Eu?...
— Sim, senhor...
— Mas é o cúmulo ..
— Nem tanto. O lhe: ha uma única iamilia
alí, não é ?
— E’ claro.
— Nesta iamilia ha três pessoas...
— E claro.’
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— 0 pai, a mãe e a criança. Entretanto, lia
uma só e única tamilia. Eis como se explica o
mistério da SS. Trindade. Um só Deus, como
uma única família. Era Deus ha o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, como na úuica farailia ha o
pai, a mãe e o filho.
A comparação tem suas falha,s, sem dúvida,
e até grandes. Mas uão deixa do ser interessan
te e convincente.
Illülllllllllllilllllll

DOMINGO DA SS. TRINDADE
EVANCISLUO (Mot. XXVIII. 18 -2 0 )

N a q u e le te m p o d isse Je s u s a
18.
F o i- m e d a d o lo d o
te rra .
W . Id e , p o is , in s t r u í Io d o s
za n d o os em n o m e d o P a d r e
E s p ír it o S a n to ,

seu s d i s c í p u l o s :
0- p o d e r n o cé u e n a
o s p o v o s , b a t i
e do F ilh o e do

20. E n s in a n d o -o s a o b s e r v a r to d a s as c a u 
sas q u e eu vos le n h o m a n d a d o . E e is q u e e u e s to u
e o n v o s c o to d o s os d ia s a té à c o n s u m a ç ã o d o s
sé cu lo s .

COMENTÁRIO L1TÚRGICO

Festa da Ss. Trindade
A íesla da SS. Trindade é como a síntese e
o remate de todas as lestas do ano.
O objeto principal e primário de toda a re
ligião é a adoração de um só Deus em três pes
soas. As demais lestas, quer se reíiram elas a
Jesus Cristo, quer se reíiram ao Espírito Santo,
ou aos santos, vêm todas concentrar-se neste
mistério fundamental: um Deus em três pessoas,
ou SS. Trindade.
Os sentimentos expressos pela liturgia de
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hoje são de louvor, de gloria, de exaltação àSS.
Trindade. G loria ao Padre, ao Filho e ao Espírito
Santo!
Bendita seja a santa Trindade e indizivel
unidade! canta a Igreja no intróito da missa.
Para desenvolver em nós estes mesmos sen
timentos, continuemos o assunto principiado no
domingo precedente, e procuremos ter uma ideia
clara quanto possivel deste adoravel mistério.
Veremos, pois,' h oje:
1. As íntimas n ecessid ad es de Deus;
2. A existência das três p esso as em Deus.
Estas Doções lançarão uma luz intensa sôbre
o grande e ' sublime mistério, e mostrarão, não
mais simplesmente a possibilidade, mas a neces
sidade até de haver em Deus três pessoas.

I. A s ín tim as n ec essid a d es d e D e u s
Antes de tudo, lembremo-nos, mais uma vez,
de que um mistério é uma verdade que ultrapassa
a compreensão da nossa inteligência.
Não digam que os mistérios são obscurida
des para nosso espírito. Isto é errado.
Os mistérios são verdades tão refulgentes
que cegam e deslumbram, em consequência do ex
cesso de luz que projetam sôbre o nosso espí
rito.
A SS. Trindade é uma luz deslumbrante. ..
um excesso de luz, intensa demais para o peque
nino refletor, que é o nosso espírito.
Quem quizesse fotografar o sol em seu zônite, ao meio dia, veria a chapa como afogada
«ia á i ! !: ;Ih ln:-r.. "ò conrerjuirir- o nvu i.otouto i'otj£ji au
iio meio daü nuvens, uu por
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meio de um aparelho que lhe abrandasse os
raios.
E’ o que acontece com a SS. Trindade!
Não digam que é obscuro o mistério ; não !
é a nossa inteligência que é demasiadamente pe
quena. E’ preciso afastar os raios, é preciso.ve
lar a luz, para perceber uns traços da divindade
que reíulge neste mistério.
Recorramos de noyo à nossa alma, pedindolhe uns traços da imagem de Deus.
A nossa alma pode dar-nos, nas leis que a go
vernam, novas noções a'respeito da SS. Trin
dade.
Deus criou a nossa alma, e deu-lhe ura fim
proprio. E’ pois na natureza mesma da alma que
devemos encontrar indicações reveladoras da SS.
Trindade.
Ora, a lei inscrita no âinago da conciencia
liumuna 6 a seguinte: Todo homem sente a ne
cessidade de e «ín »Ia e c «r e de a m a r a Deus.
So tal lei existe em nós, deve, necessaria
mente, existir em Deus, que é a inteligência so
berana e o amor perfeito.
Etu nós esta lei é uma necessidade, mas sem
constrangimentos, pois encontramos em seu cum
primento o objeto proprio de nossa finalidade e
felicidade.
Deus quer ser conhecido e amado pelos ho
mens; — é uma verdade certa, provada em cada
página da Diblia. (1) isto demonstra que esta as
piração o domina, que ó uma exigencia, uma
necessidade da sua natureza. (2)I)

I) Diligite Domiiium, onmes sancti ejus. --P s . XXX. 21.
Nos ergo diligamus Deum, quouiam Deus prior dilexit
D O S . — I. Joan. IV, ]<>.
J) (Jharitas enim Cbrisli urget nos. — lí. Cor. V, .14
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Esta necessidade, quando tem por objeto as
criaturas, é toda relativa nele; porém, mostra-se
absoluta, infinita, quando Ele mesmo é o objeto
desta necessidade. Tal exigeucia resulta neces
sariamente da sua inteligência infinita e de seu
amor infinito; e, sendo infinita tal necessidade,
enche-lhe a vida e realiza a sua felicidade. (1)
Tiremos logo esta conclusão que servirá de
tema para o segundo ponto:
Deus tem necessidade de conliecer e de
amar, conforme sua Daíureza inteligente a amante.
Tal necessidade é relativa quanto às criatu
ras, porque elas só imperfeitamente podem cor
responder a esta necessidade; mas é absoluta
quando se refere a Ele mesmo ; isto é : Deus de
ve, absolutamente, c o n l i e c e r e u m u r a si
mesmo.

II. A n e c essid a d e de três p esso as
Procuremos compreender o seguinte princi
pio : Deus se conhece e se ama de modo in fi
nito.
Notemos, entretanto, que esta necessidade
não consiste somente em conliecer e amar iufiniíamente a si mesmo, mas também em s e r
c o n h e c id o e a m a d o de modo infinito.
Ora, como poderá Deus ser conhecido e
amado de modo infinito, a não ser por uma inte
ligência e um amor infinitos, distintos dEle, e
de fora, vindo a Ele ?
Nós homens, temos o glorioso privilegio de
conhecer e de amar a Deus, de dar-lhe esta du
pla satisfação de ser Ele conhecido e amado,
3) Qui no:i (lilitfil, non novit \)eum, quoniain Deus cbaritas eat. — I. Joan. IV, 8.
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mas de um modo finito; é pois necessário que
Ele, sendo infinito, receba esta mesma satisfa
ção de um modo infinito.
Eis a razão da necessidade de três pessoas
em Deus.
O Padre, o Filho e o Espírito Santo são a
realização perfeita desta necessidade.
Eles são três Pessoas distintas; cada uma de
las é coneieute e livre : são três personalidades ;
formam uma sociedade cujos membros trocam
seu conhecimento, sua^ admiração, seu amor.
Se são distintas, não são, entretanto, separa
das : uma mesma substancia as conserva unidas.
São três pessoas repousando sobre esta sub
stancia única ; e cada pessoa, sem prejuízo das
outras, a possue, toda inteira, para exercer sua
ação própria.
Assim, desde a eternidade, a necessidade de
serem conhecidas e amadas consome as três pes
soas divinas... E elas encontram, neste conheci
mento e neste amor, a sua perfeita satisfação,
a sua perfeita felicidade!
E nós, pobres criaturas, semos chamados a
satisfazer, na parcela de vida que nos é dada,
esta necessidade que têm as três Pessoas divi
nas de serem amadas e conhecidas.
E' contemplando se mutuamente que as três
pessoas diviuas fizeram à sua imagem a nossa
uatureza; e é introduzindo-nos, pela graça, na
ordem da sua vida íntima, que nos deram o po
der de conhecê-las ura dia e de amá las como
elas se conhecem e se amam.

III. C oneluslio
■iií"ta.
.•lÀclíj

Não é mais simplesmente 'a possibilidade
deste mistério que acabamos de averiguar. E’,
sim, a sua realidade e a sua necessidade.
Estas considerações nos farão compreender
a razão por que, das profundezas da nossa alma,
elevam-se estas aspirações vagas, que procuram,
sempre, além da terra, algo que nos satisfaça, mas
que deixam o nosso coração sempre decepciona
do à vista do que alcança.
A razão é que somente Deus pode. encher
o vácuo infinito da nossa alma. A razão á.*que
nossa alma, criada por Deus, só eui Deus pode
encontrar a sua felicidade !
Esta felicidade, como o disse Jesus Cristo,
consiste em conhecer o único Deus verdadeiro-e
Aquele que Ele mandou, (1) para ensinar-nos
toda a verdade — o Espirito Santo. (2) E’ a SS.
Trindade, hóspede divino das almas em estado
de graça.
Lembremo-nos da SS. Trindade, fazendo com
vagar e piedade o sinal da cruz, e dizendo a be
la doxologia, que a Igreja repete no fim de todos
os seus hinos: Em nome do Padre, do Filho, e
do Espírito Santo.
Para completar a explicação deste mistério,
tiraremos, no proximo domingo, as conclusões
doutrinarias da procedência das pessoas divinas,
mostrando que elas devem ser três e não podem
ser menos, nem mais.1

1) Ut autem cognoscant te, solimi Deum verum, et. quem
iuisisti Jesum Christum. — Joan. XXII, 3.
2) Cum autem venerit ille Spiritus verit&lis, docebit vos
omnem veritatem. — Joan. XVI, 13.

&
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EXEMPLOS

1. E tern id ad e das três P e s s o a s ’ «ISvijaas
— Que aproudeeste lioje no catecismo? per
guntou o pai a seu filhinho.
—Papai, o Vigário nos falou da 3S. Trindade.
— Muito bem... E que compreendeste disso ?
— O menino resumiu o mistério em três pon
tos claros:
Ma um só Deus;
Ha três pessoas em Deus;
Estas três pessoas são iguais em tudo.
O pai escutou; admirou a lucidez da respos
ta; mas, querendo experimentar a ciência do fi
lho, fez-lhe umas objeções.
— Em tudo isso ha muita coisa misteriosa,
— diz uo filho. Por exemplo, tu és muito mais
novo do que e u ; como compreender, pois, que
o Filho é tão antigo que o Pai?
O olhar do menino animou-se, e, num repen
tino admiravel, respondeu: Oh, papai! não vejo
dificuldade nisso... Então, eu não sou seu filho
desde quando o senhor é meu pai?
Esta resposta geuiosa fez sorrir o pai, que
completou: Perfeitameute. E como o Pai é DeusPai desde toda a eternidade, é preciso que o Fi
lho seja também eterno.

2. E u ••• tu ., e le •••
Numa reunião pública, um orador havia perorado, esforçando-se por ridicularizar a religião,
atacando sobretudo a SS. Trindade, declarando
o divino mistério um absurdo!
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— Como ? replicou um dos ouvintes. O se
nhor não quer que haja 3 pessoas em Deus, e
ha 3 no senhor. . .
— Como assim ? perguntou o orador.
— Vou demonstrá-lo. Mas, antes, uma per
gunta preliminar: Quantas pessoas ha nos pro
nomes ?
— Três, se tenho boa memória: a primeira,
e u ; a segunda, tu ; a terceira, ele.
—Muito bem. E quando o senhor diz: eu viajo,
quem é este eu, esta primeira pessoa?
— Sou eu, naturalmente.
— E se neste momento a sua mulher fizer
esta observação: tu viajas, quem é este tu, esta
segunda pessoa ?
— Sou eu ainda...
— E se, nesta hora, vendo o senhor viajar,
eu dissesse : ele viaja, quem é este ele, esta ter
ceira pessoa?
— Sou sempre eu...
— Logo, eu tenho razão: o senhor, que é um
só, é, ao mesmo tempo: Eu, tu, ele; isto é, a
primeira, a segunda e a terceira pessoa. Ha,
pois 3 pessoas no senhor... E não quer que haja
3 pessoas em Deus ?
O auditorio explodiu numa gargalhada fre
nética e em palmas ruidosas, que obrigaram o
orador a calar-se.
E’ certo que as três Pessoas da SS. Trinda
de nada têm de comum com as três pessoas da
gramática. Este fato mostra, entretanto, como um
homem de bom senso chega a fazer calar incré
dulos sem bom senso.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

18

2» DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANUELHO (Luc. XIV. 16-84)

16. Naquele tempq, propôs Jesus aos fa
riseus esta parábola : Um homem preparou uma
grande ceia, para a qual convidou muita gente.
17. E à hora da refeição mandou um dos
seus servos dizer aos convidados que viessem,
porque tudo estava pronto.
18. Mas todos a uma começaram a excusarse. Disse o prim eiro : Comprei uma casa de cam
po, e preciso ir vê-la ; rogo-te me dès p o r excusado.
19. Outro disse : Comprei cinco juntas de
bois, e vou experimentá-los ; rogo-te me dês p o r
excusado.
20. Um terceiro disse : Casei-me, e p or isso
não posso ir.
21. Voltou pois o servo e referiu tudo ao
seu senhor. Então o pai de familia, indignado,
disse ao servo : Sai depressa pelas ruas e becos
da cidade, e conduz me aqui os pobres, os alei
jados, os cegos e os coxos.
22. liespondeu-lhe o servo : Senhor, está o
que mandaste, e ainda ha lugar
23. Disse então o senhor ao servo : Sai pe
los caminhos e ao longo dos cercados e obriga
a gente a entrar, para que se encha a minha
casa.
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24.
Porque eu vos declaro que nenhum da
queles que foram convidados provará a minha
ceia.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

As prossessões divinas
COMENTÁRIO LITÚRGICO
No Evangelho de hoje, o divino Salvador, nu
ma parábola expressiva, compara o reino do céu
a urna grande ceia.
Muitos são convidados, poucos, porém, cor
respondem ao convite.
Por isso ficam excluídos estes últimos, sen
do-lhes preferidos os- pobres e os infelizes da
terra.
Esta ceia é o símbolo do festim eterno do
céu, onde o alimento dos escolhidos será a con
templação, face a face, da própria divindade.
E que contemplaremos na divindade ?
Antes de tudo, a sua augusta Trindade, um
só Deus em três pessoas.
Para nos prepararmos a esta contemplação,
fonte de um amor eterno, procuremos, desde este
mundo, contemplar o que nos é dado compreen
der neste sublime mistério.
Já vimos o que é a SS. Trindide. No domin
go passado vimos que ha só um Deus, mas quê
em Deus deve haver varias pessoas.
Hoje vamos continuar estás ^Qnsidejàções e
t((

Não julguemos estas noções supérfluas ou
simplesmente especulativas; são dogmas, e, por
isso, fontes de vida e de amor. Nunca teremos
noções bastante claras sobre Deus.

I. P o r q u e h a três P e sso a s em D eu s
Ha três Pessoas em Deus e só pode haver
três e deve haver três, nem mais nem menos.
A compreensão desta verdade nos dará uma
ideia completa da partq compreensível do gran
de mistério.
O Padre Eterno é o se r em pessoa, o ser
essencial, fonte imensa donde procedem as duas
outras pessoas, sem que Ele proceda de alguém.
O Filho procede do Padre Eterno, comiderado como inteligência, ou, antes, como soberunamente inteJigivel.
Considerando Deus como foco infinito de luz,
o Padre Eterno é este fo c o ; o Filho é como a
luz por Ele projetada.
Podemos dizer ainda que o Padre Eterno é
o Pensamento eterno divino, e o Filho é a pala
vra que exprime este pensamento; donde o seu
nome de V e r b o ; a palavra é como a reprodu
ção e a imagem do pensamento.
Pode-se chamar ainda ao Padre Eterno be
leza infinita; então, o Filho é a sua imagem sub
stancial, em tudo igual a Ele, como a imagem de
uma pessoa refletida no espelho é idêntica à
pessoa representada.
Notemos, entretanto, que, neste último caso, a
imagfem é extrínseca à pessoa, e, como tal, não
lhe ,è. consubstanciai.
A melhor comparação é a de Palavra ou
V e r b o de Deus; aliás, é o termo consagrado pe
la Ig eja e pela teologia.

Quando pensamos qualquer coisa, a ideia de
tal coisa se produz em nossa inteligência, e, en
quanto procede d e nós, permanece em nós.
Ha alí dois objetos: o e u que pensa e o pen
samento produzido. Ha uma especie de desdo
bramento do nosso ser interior, sem haver se
paração : o pensamento não se separa do pen
sador. E’ uma produção im anente.
Eis o que se produz no Padre Eterno, con
siderado como inteligência soberana :
Ele pensa, e manifesta o seu pensamento pe
la Palavra ou V e rb o .
Este Verbo permanpce imanente enquanto
procede do Padre Eterno, e permanece na divin
dade.
Este Verbo é distiato do Padre Eterno, mas
lhe fica unido substaucialmeute, como ficam uni
dos em nós o pensamento e a palavra que o ex
prime.
*
*
*
Eis a origem do Verbo divino ou Filho de
Deus. Resta ver agora a origem da terceira
Pessoa.
A Pessoa do Espírito Sauto não procede do
Padre Eterno por via de ge rssç a o , como a do
Verbo. Deus pode reproduzir a sua natureza por
meio da inteligência só uma vez, porquanto, nesta
geração de seu Verbo, Ele se reproduz todo
inteiro.
Mas o que pode é reproduzir-se, dar-se de
modo infinito p e lo a m o r.
Represent^mo-nos o Padre Eterno e o Verbo
divino, um em face do outro. O Padre Eterno
contempla no Verbo a sua perfeita imagem; o
Verbo, Filho, contempla o Padre Eterno, direta
mente, em sua natureza divina.
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Desta dupla contemplação surge em cada um
dEles a mesma aspiração de amor.
Ora, como esta aspiração, plenamente con.ciente, é tão infinita como são. infinitos o ob
jeto contemplado e a Pessoa que contempla, ela
forma, por sua vez, uma personalidade divina.
Esta personalidade é também im anente. A
aspiração, indo do Padre ao Filho e unindo es
tas duas potências infinitas que a emitem, per
manece nEles.
Eis a origem das três''Pessoas divinas. De
vem ser trê* e não podem ultrapassar o núme
ro de três, porque Deus dá-se todo inteiro, e só
pode dar-se duas vezes de modo infinito: uma
vez pela inteligência: é o Filho, por via de ge
ração ; e outra vez pelo amor do Padre Eterno,
e do Filho, pela aspiração.

II. P o r q u e fazeus um só D eu s
Estas três Pessoas divinas constituem um só
e único Deus, parque possuem a mesma substan
cia, a mesma natureza.
Desta natureza infinita de Deus procedem os
três atos que constituem r s três Pessoas.
Etcrnameute o ser inib-Uo se reflete em sua
imagem e se exprime pelo seu Verbo.
Eternamente aparece o Verbo divino, res
plandecente de toda a luz divina, como expres
são do pensamento infinito de Deus.
Eleruameuíe estas duas Pessoas infinitas se
procuram e se unem numa aspiração de amor
infinito,
„ | )
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Eternaineute o Padre Eterno se conhece pelo
seu Verbo a que gera.
Eternamente o Filho conhece o Padre Eter
no, de que procede.
Eternaineute o Padre e o Filho se unem pela
aspiração de amor, que é como o termo de sua
vida.
Para dar ao uosso espírito um meio mais
íacil de compreensão, é permitido dizer que o
Padre Eterno precede ao Filho numa prioridade
de r a z ã o , não porém numa prioridade de tempo.
Tal prioridade existe apenas em nossa inte
ligência, permitindo-nos íormar a concepção e
a ideia de Padre Eterno ser anterior à ide ia de
Filho.
Esta ação incessante entre es tf Os pessoas
divinas chama-se: cirtnmincessão, de uma pala
vra latina que significa : movimento de um a
outro. É a vida própria de Deus, vida em sua
plenitude, vida sem vácuo, vida sem limites, vi
da eterna, que não conhece nem primeiro nem
segundo dia; vida imanente, que se pode com
parar ao imenso oceano, cujas aguas se elevam
e se abaixam, avançam e recuam sobre si mes
mas, sem nunca sairem de seu vasto leito!
É a SS. Trindade : um só Deus em três pes
soas.
III' Com clusão
Que conclusões tirar destas considerações
sobre o mais sublime dos nossos mistérios?
A necessidade de excitar em nós sentimentos
de admiração, de humildade, de amor, e também
de ardente desejo de contemplar um dia, íace
a íace, esta 6ublime Trindade.
Com estas noções, a SS. Trindade não é
mais um mistério longínquo, perdido como em
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brilhante crepúsculo, mas desenha-se com for
mas reais e vivas de um mistério que deslum
bra e cuja grandeza nos extasia e nos faz de
sejar contemplá-lo um dia em sua pleDa majes
tade.
Sim, pobros criaturas como somos, contem
plaremos um dia cada uma das três Pessoas di
vinas .. assistiremos a seu uascimento eterno..
vê-las-emos unidas e distiutas... e ficaremos ex
tasiados diante de sua beatitude infinita!
Oh doçura inexprimível! Sentir-nos-emos aí
como em família... em casa... numa paz inal
terável !
Mil alegrias inuudarão o nosso cora çã o!...
A beatitude de Deus nos envolverá! ...
Sentiremos o amplexo de cada uma das três
Pessoas divinas...
Nosso amor, livre então e forte, se expandirá,
para estreitar e amar o que aqui na terra en
trevíamos apenas, mas que lá contemplaremos e
possuiremos para toda o eternidade.
EXEMPLOS

1. M an lfe staç ão «Ia Ss. T rin d a d e
No batismo de Jesus Cristo achamos admi
ravelmente expresso e manifestado o mistério da
SS. Trindade.
c; í Com efeito, depois que Jesus foi batizado e
saiu fora da. agua, abriram-se-lhe os céus e Ele
viuo Espírito de Deus, que descia como pomba, e
vinha sobre Ele.
Ao mesmo tempo, ouviu se uma voz do céu
que dizia: «Este é o meu Filho amado, em quem
tenho posto toda a minha complacência. Escu
tai o !».
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Eis aqui claramente indicadas as três pes
soas divinas: o Pai que fala, o Filho que é ba
tizado e o Espírito Santo que aparece sob a for
ma de pomba.
Nosso Senhor revelou este mistério em ter
mos claros e positivos, quando, depois da ressur
reição, disse aos Apóstolos:
«Ide e ensinai a todas as nações, batizandoas ,em nome do Padre, do Filho e do Espírito San
to !» (S. Mat. XXIII, 19)

2. V a r ia s c o m p a ra ç õ e s
São varias as comparações de que se ser
vem os santos para levar o espírito ao conheci
mento do mistério da SS. Trindade, quanto é
isto possível na vida presente.
* i » S. Basilio vê uma imagem dEla no arco-iris.
E’ uma luz, diz ele, cujo raio, embora o mesmo,
dá três côres diferentes.
S.
Dionísio de Alexandria compara este mis
tério à agua de uma fonte, que primeiro forma
um regato e depois o rio, tendo, deste modo, a
mesma agua três nomes diferentes: fonte, rega
to e rio.
Tertuliano toma por ponto de comparação o
sol. Distingue nele três coisas, que se redu
zem a uma só : a luz, que é como a substancia
do sol; o resplendor, que vem a ser o seu ador
no; e o calor, que é como a sua virtude.
A luz corresponde à primeira Pessoa. O Fi
lho, que a Escritura chama, o resplendor do Pa
dre Ktorno, é figurado pelo respleudor do sol. O
culor simboliza o Espírito Santo, que é o amor
do Padre e do Filho.
Este mesmo escritor ainda indica a árvore
como outro símbolo; com efeito, consta esta de
raiz, tronco e ramos.; mas é uma só árvore.

3" DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XV. 1 — lü)

1. Naquele tempo aproximavam-se de Jesus
os publicanos e os pêsadores para o ouvirem.
2. Os fariseus, porém, e os doutores da. lei
murmuravam, dizendo: Este homem, acolhe os
pecadores e come com eles.
3. Enlão Jesus propôs-lhes a seguinte •pa
rábola :
4. Quem. é de vós que, possuindo cem ove
lhas, e tendo perdido uma delas, não deixa as
noventa e nove no deserto e vai atrás daquela
que se perdeu, alé a encontrar ?
5. E. havendo a encontrado, põe-na aos
ombros cheio de alegria.
6. E, de volta à casa, reune os amigos e
vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque
achei a minha ovelha qu,e andava perdida.
7. Digo-vos que semelhantemente m aior jú 
bilo haverá no céu por um pecador que fizer
penitencia do que por noventa e nove justos que
não precisam fazer penitencia.
8. Ou, qual a mulher que, possuindo dez
dracmas, e tendo perdido uma. não acende a
candeia, e varre a casa, e a procura com m ui
to afã, alé a encontrar ?
9. E, tendo-a achado, reune as suas ami
gas e vizinhas e lhes diz : Alegrai vos comigo,
porque achei a dracma que havia perdido.

10.
Assim, eu vos declaro que tal será o j ú 
bilo entre os anjos de Deus p o r causa de um
pecador que fizer penitencia.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

A misericórdia divina
O sentimento dominante da liturgia de hoje
é o da misericórdia. Este sentimento transparece
em todas as orações, desde o intróito até à postcomunhão da Missa, que são como irradiações do
evangelho do dia.
Compadecei vos de mim. Senhor, porque es
tou abandonado, diz a Igreja no intróito.
M ultiplicai as vossas misericórdias sobre
n ó s ! continua a coleta.
Não abandoneis aqueles que vos invocam !
diz a secreta.
Tornai-nos dignós da. vossa eterna m i s e r i 
córdia ! termina a pnst-comunhão.
São estes os sentimentos que o evangelho do
dia iuspira, mostrando-uos o divino Mestre, que
acolhe os pecadores e compara-se ao bom
Pastor a correr atrás da ovelha perdida numa
ineíavel expressão de misericórdia.
Eu vos digo, haverá no céu mais júbilo
p o r um pecador que fizer penitencia, do que por
noventa c nove justos que não precisam de pe
nitencia.
Meditemos hoje sobre este admirave! atribu
to de Deus, para excitar, em nós seutimentos de
confiança e de amor para com Ele.
j ;

í;»..
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Precisamos tanto da misericórdia divina, em
meio de nossas misérias, que será útil peneirar
bem o assunto e assimilá-lo, para que excite em
nós uma confiança sem limites.

I. O q u e é a m ise ric ó rd ia d e D e u s
Deus é iufinitamente misericordioso.
A Sagrada Escritura está repleta desta as
serção.
O Senhor é misericordioso e compadecido,
diz S. Tiago. (1) — Quero a misericórdia e não o
sacrifício, diz o Salvador. (2)
O Senhor é rico em misericórdia, diz o Apó
stolo. (:i)
Esta misericórdia é uma manifestação da bon
dade de Deus.
Concedendo favores aos que não os merecem,
esta bondade intitula-se: g ra ça ; e dando auxilio
aos que sofrem, chama-se misericórdia.
Que prova decisiva temos da bondade de
Deus no evangelho de hoje! Compara se o bom
Jesus a um pastor que perde uma ovelha e deixa
as uoventa e nove, corre atrás da tresmalha
da, toma a sobre os ombros e leva-a para o meio
do rebanho!
Jesus Cristo, fazendo-se homem, deixa no
céu milhares e milhares de ovelhas fieis, que são
seus anjos e seus santos. Desce á terra, embrenhase na imensa miséria deste mundo, em busca da
ovelhinha extraviada, que somos cada um(de nós.1

1) Quoniain misericors Dominiis et miserator.—Jac. V, \1
MÍBericordiam voto et non sacrificium. —Matlh , ]X J8
9 ■ Deu* autem, qui divetf est in misericórdia...—Epb. II, 4

Não mede sacrifícios... vai até imolar-se a
si mesmo para arrancar-nos das garras do demonio, embora conhecendo a pouca gratidão com
que responderemos a seu amor.
Morreu como se fosse pecador, para salvar
os pecadores.
Ressuscita como Deus, para aceitar-nos em
seu seguimento.
Vive na Eucaristia, donde continuadamente
nos estende os braços e quer dar-se como ali
mento às nossas almas. . .
Com quanta razão Ele pode dizer com o
P rofeta :
Meu povo, que posso fazer mais, além\do
que fiz ? (4)
E’ impossivel ir mais longe.
Dar e dar-se a um amigo é a grande prova
de bondade.
Mas dar e dar se aos proprios inimigos é o
sublime da misericórdia, de que só Deus é capaz.
Encontrando a ovelha imprudente que se
afastou do rebanho, o pastor da terra seda ca
paz de batê-la. Jesus, porém, com cuidado a toma
nos braços e põe-na aos ombros sem ralhar,
sem espaucá-la, e a reconduz suavemente ao
aprisco da diviaa amizade, para que ela não se
perca, mas tenha a vida eterna.
Pobres pecadores, emaranhados nos espinheiros do pecado, atolados nos tremedais do
vicio! eis que Jesus estende as mãos e clama:
_ Vinde a mim, vós todos que sofreis, e eu
vos~ aliviarei e vós salvarei! (5)1
1) Quid est quod debui ultra facerc vineee mote, et non
feci ci ? — Is. I, 4

2) Veuitc ad rae, oranee qui laboratis et onerati esti», epo
raficiam voa. — Muttb., XI, 28.

II. E xten são desta m is e ric ó rd ia
Para salientar a imensa misericórdia de Je
sus Cristo, um grande orador popular, S. Leornardo de: Porto Mauricio, serve-se da seguinte su
posição, tão audaciosa quão sublime :
A mãe seria menos apressada em socorrer
a seu iillio caído no íogo, do que Deus em socor
rer um pecador arrependido.
Suponhamos, diz S. Vicente Ferrer, que um
baudido fôsse assaz audacioso para penetrar na
côrte de um rei, e alí, sob o olhar do monarca,
assassinar a raiuha e degolar-lhe os filhos. Mas
depois, lançando se aos pés do rei, pedisse per
dão de seu crime.
—Pensais que haveria no mundo um prínci
pe assim misericordioso para absolver o celerado?
Não, responde o me6mo santo, não ha e
não pode haver!
Suponhamos que, no tempo em que a Virgem
Santíssima vivia ua terra, houvesse um pecador
bastante perverso para insultá-la, e que, mergu
lhando l!ie um punhal no peito, a estendesse morta
aos pés de Jesus; o, depois de ter estrangulado
os apóstolos e os demais discípulos do Salvador,
se prostrasse aos pés dEle p a r a implorar
perdão...
Que ia ria o divino Mestre ?
Escutai, continua o santo, o que teria Ele fei
to; Não somente lhe tecia perdoado de todo o co
ração. mas o teria apertado contra o peito e cer
cado de amor!
•
Oh misericórdia infinita, de Deus! ( í )
' .!
ttü'fírií
Let>nardÒ;i!em toda

(•riconlía.
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a sua audacia, ultrapassa qtiasi a nossa com
preensão; entretanto, exprime a verdade.
Disse S. Paulo, com igual audacia, que pe
car é crucificar de novo Jesus Cristo. (I)
Quantas vezes temos crucificado Jesus Cris
to!.. Apesar disso, a sua misericórdia se esten
de sobre nós e Ele está sempre disposto a per
doar o coração arrependido e humilhado. (2)
Por dura que seja, pois, a comparação do
santo, ela é a expressão de uma verdade incon
testável.
A extensão da misericórdia divina! Ninguém
pode determiná-la, porque é infinita, como infini
to é o amor de Deus pelos homens.

11S. C o n clu são
O’ homem, temos que confessar ser Deus
bastante bom e misericordioso para perdoar os
nossos crimes!
E a sua bondade se estende a tanto, que temos
todo o direito, e até o dever, de alimentar em nós
esta esperança de que Ele perdoará todas as nos
sas fraquezas, pois os nossos crimes não chegam
às suposições que acabamos de ouvir.
Seríamos capazes de admitir um Deus tão
misericordioso em perdoar e ao mesmo tempo
tão bárbaro e tão negligente em socorrer a nossa,
iudigencia?
Porque, concedendo-lhe o que é maior, lhe
recusaríamos o que é menor?
A misericórdia que perdoa as transgressões
ultrapassa muito aquela que cuida das necessi
dades do corpo.1
1) Kursuni cniciíigentes silumotipsis Filium Dei. — Ilcltr. VI, G.
12) Cor contrilum et liumiliutum, Deus 11011 despieies —Ps. L, !!)•
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A primeira dá a vida eterna; a segunda sus
tenta a vida corporal.
Uma comunica o preço do sangue de um Deus;
a outra dá só um alimento que não recusa nem
às formigas, nem aos insetos da terra!
Tenhamos pois uma confiança ilimitada na
divina misericórdia, como o inculca a liturgia
de hoje, nas orações da Missa:
Em Fds esperem, Senhor, todos aqueles que
conhecem vosso nome, porque não abandonais
os que vos invocam (Oiertorio).
EXEMPLOS

1. O p ai, e o fillto cH m iu o so
Valerio Máximo couta que um pai tinha um
filho úuico, a que ternamente amava. Ora, este
filho projetou criminosamente assassinar o pai
para apossar-se de seus bens, e procurava uma
ocasião favoravel.
O pai, tendo tido noticia de tal projeto, to
mou de um punhal, escoudeu-o por eDtre as ves
tes, e, chamando o filho, o convida para dar um
passei»» ua floresta vizinha.
Chegados o um lugar afastado, onde não ha
via outra testemuulia senão Deus, o pai puxa do
punhal...
O filho, condenado pela própria conciencia,
estremece. Mas, o pai, olhando o com bondade,
lhe diz: Meu filho, estou ciente do que meditas.
Queres matar-me. Fazendo-o no meio dos ho
mens, tu perderás a reputação e a vi da; aqui,
porém, niDguem te enxerga; eis o meu peito
aberto... e eis um punhal..’. Mergulha o no san
gue de teu pai ! . . .
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O filho, sentindo-se qual monstro de ingrati
dão horrorizado do crime que projetara, cai de
joelhos, soluçando e conjurando ao pai que o
mate e dizendo que é indigno de viver.
O pai levanta o arrependido e o abraça. Mis
turam-se as lágrimas de ambos, enquanto se con
tundem os seus soluços...
Daí em diante o íilho correspondeu ao mise
ricordioso amor de seu bom pai.

2. L iç ã o d e um so litá rio
Ura. soldado perguntou um dia a um solitário
se Deus perdoava ao pecador.
O solitário respondeu com outra pergunta:
— Quando o sr. tem em uso um fardamento
manchado, lança-o tora, como objeto inútil?
—Não! respondeu o soldado. Lavo-o e o vis
to de novo.
— Como quer então que Deus abandone uma
alma criada à sua imagem, mesmo sendo esta
imagem desfigurada pelo pecado?

3. O p e r d ã o dos n in ivitas
E’ conhecida a historia de Jonas, que foi engulido vivo por uma baleia por não ter querido
prègar as ordens de Deus ao povo de Nínive.
Vomitado pela baleia às portas da cidade
criminosa que Deus ia exterminar, o profeta per
correu as ruas, bradando em toda parte : Ainda
40 dias, e Nínive será destruída! . . .
A população ouviu e atendeu ao profeta e
fez penitencia de seus crimes.
Deus viu a sinceridade desta penitencia e
perdoou à cidade pecadora.
19

Ao Profeta, contudo, pareceu frustrada a sua
predição, e clieio de tristeza, queixou-se ao Se
nhor, dizendo :
«Grande Deus, é isto que tne fez resistir pri
meiro às vossas ordens... e por isso foi que fu
gí para Tliorsis, pois sei que sois o. Deus de cieiueDcia e de misericórdia. A paciência e a bon
dade dominam o vosso conselho, e a maldade
dos homens não serve senão para dar-vos a ale
gria de perdoar!»
Depois o profeta, .desolado, senta-se sobre
uma colina, à sombra db um arbusto, para dali
observar a sorte de Nínive.
Um verme roeu a raiz da planta, e esta mur
chou e feneceu.
Nova queixa de Jonas por não ter Deus pou
pado este arbusto, a cuja sombra ele se abrigara
na véspera contra os ardores do sol.
Deus lhe disse então:
«Querias tu salvar a vida deste arbusto, que
não plantaste, nem regaste, que uma noite viu
nacer e outra m orrer; e não pouparia eu a Níni
ve, a grande cidade, onde respiram, nesta hora,
mais de 20.000 crianças, que ainda não sabem dis
tinguir a mão direita da esquerda ? ...»
Nada demonstra melhor a misericórdia de
Deus para com os pecadores arrependidos, do
que esta página admiravel.

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

4"

DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Lue. V . l —11)

1. Naquele tempo, estava Jesus no lago de
(renesaró, e a multidão do povo se atropelava
para ouvir a palavra de Deus.
2. E viu duas barcas que estacionavam a.
borda do lago; e os pescadores tinham saião, e
lavavam as redes.
3. E, entrando numa, destas barcas, que era
a de Simão, rogou-lhe que se afastasse um pou
co da terra. E estando sentado, da barca ensi
nava o povo.
4. E quando acabou de falar, disse a Simão:
Fazete mais ao largo, e lançai as vossas redes
para pescar.
5. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos
nad a; porém, sob tua palavra lançarei a
rede.
6. E tendo feito isto, apanharam grande
quantidade de peixes, e a sua rede rompia-se.
7. E fizeram sinal aos companheiros que
estavam na outra barca, para que os viessem
ajudar. E vieram e encheram tanto ambas as
barcas, que quasi se afundavam.
8. E Simão Pedro, vendo isto, lançou-se aos
pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor,
pois eu sou um homem pecador.
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9iíPorque tanto ele como todos os quê se en
contravam com ele ficaram possuídos de espan
to por causa da pesca de peixes que tinham
feito.
10. E o mesmo tinha acontecido a Tiago
e a João, filhos de Zebedeu, que eram compa
nheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Êão
tenhas m edo; desta hora em diante serás pes
cador de homens. 11. E trazidas as barcas para a terra, dei
xando tudo, seguiram-no.

COMENTAIUO L1TÚRGICO

Â Providencia divina
Lendo com atenção as partes litúrgicas da
missa e o santo evangelho deste domingo, nota
mos logo que a nota dominante, a impressão do
onnjunio, é a Providencia divina.
A oração da, coleta, sobretudo, indica-o cla
ramente. Eia reza: Fazei, Senhor, nós ro lo pe
dimos, que o curso do mundo, submetido à vossa
divina Providencia, se faça sereno e tranquilo,
e que vossa Igreja vos possa servir em paz e
tranquilidade.
W a : conclusão do evangelho, que narra a
a pesca milagrosa.
Os apóstolos haviam trabalhado a noite in
teira. sem apanhar coisa alguma.
Chega o divino Mestre, a Providencia, e or
dena (pjc de novo lancem as redes. Obedecem. E
a pesca é tão abundante, que sem uma mtervenV--n> d vimi ekr.5 se romperíam.
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Estudemos hoje esta nova prerrogativa de
Deus: a sua Providencia universal, examinando:
1. O q u e é a Providencia divina;
2. Cono se e x e r c e no mundo.
A consideração deste graDde dogma deve
excitar em nós sentimentos cie uma ilimitada con
fiança na ação de Deiis, e ensinar nos a ver em
tudo o seu dedo. Digitus Dei est hic !

T. O q u e é a P r o v id e n c ia d iv in a
Chama-se^Providencia a virtude que faz que
o homem, tendo uma finalidade a alcançar, pre
veja e disponha, de antemão, todos os meios ne
cessários para atingí la.
Em Deus, a Providencia é o que nos homens
se chama prudência.
Providencia é uma palavra admiravel, oriun
da de duas outras palavras: prawidcre. e providere — prever e prover.
Estas são. de fato, as duas funções essenciais
de todo gov cirno perfeito.
A prudência é uma virtude humana; c a pri
meira das virtudes cardiaia. E tal virtude i.ó ooüvem a Deus em relação a suas obras.
Ele assina a cada criatura a sua finalidade,
e prevê o dispõe, os meios necessários para que
ela seja alcançada.
Deste modo, a Providencia divina é uma especie de preordenação eterna das cousas, m>
pensamento de Deus, era relação a sua finali
dade. ( ! )
Boecio dá uma outra definição, que é a re
produção da palavra, da Sagrada Escrilui a E’ aI)

I) Ipsit. ra l,iu oniin:i(,ionis remn ín Íddiii iuim-JiU) divina exisí-üiis, projpiúi jprovidenlia est,.- i<. Tlitnv. * í-uin. rars 1, 'J:í, a li

razão diviaa que reina por sobre as existências
e as dispõe harmoniosameníe. (1)
Na Providencia deve-se distinguir duas par
tes : o plano e a execução.
O plauo é eterno; a execução é temporal.
Deus cria tudo primeiramente em sua inteli
gência, antes de produzir as cousas em piono
íiiu; assim como o mãe produz em seu seio o íilho que, mais tarde; apresentará ao mundo; ou
como o artista que concebe e iorma em mia in
teligência a irteia daquilo que pretende produzir.
E notemos que Deus, sendo a inteligência
suprema e infinita, não produz só a substancia
das cousas, mas ainda a form a particular de
cada uma e toda a ordem que existe entre elas.
E esta ordem se estende, não somente aos
homens e aos grandes latos, mas até aos meno
res seres e acontecimentos. E’ Deus quem dá
à lierva frágil a Iorma e o crescimento, como ó
Ele quem dirige o mundo, os astros e as estrelas.
E’ isto que Jesus Cristo deu a entender, di
zendo que nem um cabelo cai da nossa cabeça
sem a permissão do Pai celeste. (2)
E’ o que íez Santo Agostinho dizer que Deus
não é menos grande nas pequeninas cousas, nem
maior nas grandes. (3)
Numa pequena gota de agua iia milhões de
auimálculos imperceptíveis aos olhos e que ape
nas o microscopio descobre. Antes de produzilos, o Criador preordenou a existência de cada
um deles e lhes assinou uma.finalidade no mundo.
A Providencia divina a tudo se estende, tu
do abrauge, tudo orienta.1

1) At(inoit ergo a fine usqne ad finem fortiter, el disponit omnia suaviter. — Sap. VIII, »..
2) Vestri aníeni capilli capitis oinnes niuneraU sunt.— Mat. X, oO
3) Nee major in illis, nec niinor in istis. — S. Aug.
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II. C om o se e x e r c e a P ro v id e n c ia
Deus preside por si mesmo a todas as cousas deste mundo. Isto, no entanto, nãojnhibe que
as criaturas tenham sua parte de ação no exe
cutar do plano divino.
Deus se serve delas, segundo a natureza de
cada uma, cada qual em sua ordem, como de mi
nistros ou instrumentos.
Para criar, não empregou ministério de cria
tura nenhuma. Não era poseivel, pois, fora de
Deus, nenhum ser existia.
Uma vez criados os seres, Deus os associou
a seu governo e os fez seus cooperadores. E’ a
maior honra que lhes pôde outorgar.
«Não ha nada mais divino, diz São Dionisio,
que esta cooperação. Os anjos no céu e os ho
mens na terra são seus ministros».
Todo ser tem um papel na execução do pla
no da Providencia. Até o mais pequenino é um
ministro de Deus !
Muitas vezes, até, é com os agentes mais hu
mildes que Deus produz os maiores efeitos.
Uma harmonia admiravel liga os diversos
reinos da natureza. Eles se completam e mutua
mente se auxiliam.
O mineral sustenta e alimenta o vegetal.
O vegetal alimenta o animal e purifica a
atmosfera que ele respira.
Os detritos dos reinos superiores alimentam
os reinos inferiores.
O á c id o c a rb ô n ic o q u e r e je ita m o s , d o s d e t r i
tos d e to d a e s p e c ie , s e rv e m p a r a fo r m a r os t e 
cid os d as p la n ta s .

Uma corrente contínua se produz na nature
za inteira, fazendo com que a corrução de uns
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sirva à, geração de outros e alimentando com
os despojos da morte a vida dos vivos.
E isto não se faz uuicamente nas cousas ma
teriais. mas até nas espirituais, desde o mesmo
Deus até à última das criaturas.
O bem e a bondade emanam do seio do Cria
dor, e, em ondas aceleradas, derramam-se na
inteligência e no coração dos Aujos. Estes, de
ordem a ordem, de hierarquia a hierarquia, em
palavras inefáveis, desconhecidas em nossa lin
guagem terrena, transmitem estas augustas cou
sas até nós, em eflútfios de vida, de calor, de
luz, de fo rça !
Nós nos queixamos por vezes dos homens e
dos elementos; entretanto, eles são os ministros
de Deus, para o nosso bem e a nossa felicidade.
A venda do inocente José como escravo aos
egípcios parecia um mal imenso, e era um meio
de que se servia a divina Providencia para sal
var da fome o velho Jacó e sua numerosa fa
mília.
Desta ação criminosa dos irmãos de José ti
rou Deus o bem, elevando este ao trono de vicerei do Egito ; e José salvou o Egito e sua nação.

III. C on clu são
O dogma da Providencia divina deve ser
para os homens a fonte da paz, da tranquilidade,
da felicidade.
Para correspondermos plcuamente aos desíg
nios de Deus, lewbremo nos dos dois deveres
que a Providencia nos impõe : respeito e confi
ança.
Respeito. - Nunca devemos murmurar contra
os desígnios de Deus, quando não lhes compre
endemos os motivos. O.painãotem obrigação d©'

comunicar a seus íilhos tudo o que faz; e, se o
íilho lhe interrogasse a respeito, poderia resqonder: Basta saberes que sou teu pai, que te
nho experiencia, e quero o teu bem !
Confiança. Nada acontece sem a permissão de
Deus. (1) Logo, tudo é bom para nós, pois pro
cede de um coração paternal, incapaz de dar
cousas ruins a seus filhos. (2)
Pedro, ao convite de Jesus, audou por cima
das ondas, enquanto confiava na palavra de seu
Mestre; mas, desde que desconfiou, começou a
afundar.
Saibamos pois confiar na Providencia divina,
e tudo esperar dela... Mas trabalhemos ao mes
mo tempo como se tudo dependesse do nosso
esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará.
EXEMPLOS

1. S. F e lix sa lv o p e la s a ra n h a s
S.
Felix, sacerdote de Nole, Italía, trabalhou
com zelo incansável na conversão dos pagãos.
Irritados pelo zelo do santo, resolveram prendêlo e matá lo. Mandaram uma tropa de soldados
à sua procura. O santo, porém, teve o tempo de
sair de casa e de penetrar numa passagem es
treita, que separava duas casas.
Os soldados, tendo-o visto fugir para este
lado, foram-lhe ao encalço.
O santo tinha, pois, que lhes cair nas mãos;
recomendando-se, porém, á Providencia divina,
ficou quieto, encostado à parede.*1
1) Boiia et mala, vita, et mors a Deo sunt.

Si ergo vos, oum sitis mali, nost.is bona. (lata dare fi1iis vestris, (juanto magis Pater vester qui in ccr.lis est dabit boJia peteutibus se!—Mat. VII, 11.
'

Umas aranhas começaram a tecer, e, em pou
cos minutos, a entrada estava cheia de teias de
aranha.
Os soldados se aproximaram, e iam penetrar
no estreito espaço. Ao verem a entrada toda te
cida de teias de aranha, disseram uns aos ou
tros: Aqui ninguém penetrou: é visivel. Vamos
avante. O homem não pode estar aqui
Servira-se a Providencia de um vil inseto, para
salvar a quem o havia implorado.

2. S. C am ilo de L elfs
O sauto estava reduzido a extrema miséria,
em companhia de seus religiosos. Faltava-lhes
tudo; não havia sequer uma migalha de pão.
O santo lançou-se aos pés de seu crucifixo e ex
clamou : Senhor, socorrei-nos!
Ao mesmo momento tocaram a campainha
na porta, e um desconhecido perguntava ao san
to se não precisava de qualquer cousa.
—Precisamos de 300 escudos, respondeu este.
O desconhecido estende lhe a mão, apresen
tando a quantia pedida. Era um mensageiro da
divina Providencia.

3. S. L u p o e Á tila
Átila, rei dos Hunos, depois de ter devasta
do a sangue e logo grande número de cidades,
apresentou se ante a cidade de Troyes.
Saiu-lhe ao encontro o Bispo da cidade, São
Lupo, revestido dos .paramentos pontificiais e
acompanhado de todo o clero.
Perguntou ao terrível bárbaro quem era ele
para querer sujeitar todo o universo a seu im-
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perio, depois de ter conquistado tantas provín
cias e arruinado tantas cidades.
—Sou o flagelo de Deus, respondeu este.
—Se és o flagelo de Deus, replicou o santo,
vem castigar-me, como a divina Providencia o
permitir.
Estas palavras, em vez do irritarem Átila, o
o tornaram brando. Entrou na cidade episcopal,
mas só para atravessá-la, sem fazer nenhum dano
a S. Lupo e a seu povo.
Eis um fruto da confiança heróica na Provi
dencia divina.

5oDOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGEMLO Mat, V. 20-24

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis
cípulos :
''
20. Se a vossa justiça não exceder a dos
escribas e a dos fariseus, não entrareis no re i
no dos céus.
21. Ouvistes que foi dito aos antigos : Não
matarás, c quem. matar será condenado em ju ízo .
22. Pois eu ros digo-que lodo aquele que se
irar contra seu irmão scrd. condenado no con
celho. F o que lhe disser: louco, será condena
do ao fogo da qeeua.
2'4. Portanto, sr estás para fazer n tua, ofer
ta diante do alio,-..
ir lembrares ai que ieu ir 
mão tem alguma roíma contra ti,
24.
deix<i aí. a >u oferta, diante do a lia rr
e vai reconciliar-ic p nrnei.ro com teu irmão e
depois vem fazer a lua oferta.
'
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COMENTAIUO LITÚRGICO

A caridade fraterna
O evangelho
a epístola, do dia traíam uaigisiraJmente dar. grandes leis da caridade frater
n a . D c v / il o s evitar ofender o próximo, di:'. o

evangelho; e S. Pedro completa este ensinamen
to, dizendo que devemos ser compassivos, aman
tes de nossos irmãos, misericordiosos, não re
tribuindo o m al pelo mal, mas sim pelo bem.
Tal ensino é como a consequência das ver
dades lilúrgicas que os domingos precedentes
nos têm apresentado. Se Deus é tão misericor
dioso para conosco, como poderemos nós ser
duros para com nossos irmãos?
Se Deus vela sobre nós com tanta ternura
pela sua Providencia, como poderemos ficar in
sensíveis o’iante das necessidades de nossos
irmãos?
Não basta, para ser bom, não fazer o m al; é
preciso fazer o bem, para não ser mau.
Vamos aproveitar estes grandes ensinamen
tos da liturgia de boje para meditarmos esta
beJa virtude tão encarecidameate recomenda
da pelo divino Mestre. Examiuemos :
1. A b a s e da verdadeira caridade;
2. O seus idesnl na prática
Estes doi'< pontos vão revelar-rioa umacaiidade fraterna que parece quasi nova, embora
seja a única ensinada pelo divino Salvador.
I. A Im s e d a v e r d a d e i r a c a r i d a d e

Falando de caridade para com o próximo,
pode-se repetir o antigo adágio: Nada mais co
mum em palavras e nada mais raro em prática.
De fato, confessemo-lo sem subterfúgios: o
amor ao próximo é difícil e, às vezes, desespe
rado r.
Queremos amar ao próximo... sentimos a ne
cessidade deste amor, pois é uma condição in
dispensável do amor de Deus ; mas encontramos
diíiculdudcs a cada passo.
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Segundo as ocasiões mostramonos duros,
■desdenhosos, aborrecidos, grosseiros; maldize
mos dos outros, ora por inveja, ora por levian
dade.
Facilmente, adquirimos hábitos de irritação
de queixas, de verdadeira antipatia...
no«w«.*o amigos estamos prontos a perdoar
tudo. enquanto àqueles com os quais antipaiizamos pada sabemos perdoar.
Ás vezes, reconhecemos nossas faltas: mas
não sentimos a coragem de nos corrigirmos.
Entretanto, temos que praticar a caridade
para com u próximo. Ou, então, temos que re
nunciar à aquisição do amor de Deus.
Jesus Cristo diz:
O segundo mandamento é igual a este:
Amarás o teu próximo como a, li mesmo.
Destes dois mandamentos depende toda a lei e os
profetas. (1)
Dou-vos um novo mandamento:
Que vos ameis uns aos outros, e que, assim
corno eu vos amei, vós ameis lambem uns aos
outros. (2)
E' um preceito positivo, tão positivo que o
Espírito Santo nos avisa que é impossível amar
« Deus, que não vemos, sem amarmos a nossos
irmãos, que vemos. (3)
Estamos convencidos disto. Mas, assim mes
mo, não o praticamos.
Que 6 que falta em nós? Sentimos aqui uma1

1) Seeuudum (mandatum' autem símile est, huic: Diliges
proximum tuum, sicut teipsum. — Matth. XXII, í3D.
"2) Maudatum novuin do vobis : Ut diligatis invicem, sicut
dilexi vos, ut et vos diligatis invicem. — Joan. XIII, 34.
i^iii euim 11011 diligit fratrem suum quem videt, Deum,
quem :io 11 videt, quomodo potest diligere? — 1. Joan. IV, 20.
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falha, uma lacuna. E’ um fato. Mas qual é a causa
deste fato?
Não haverá um desvio em nossa caridade ?
Sim, ha nela um verdadeiro desvio.
Procuramos amar ao próximo por amor de
Deus. Estará bem certa esta regra de caridade?
N ão; ela é falsa. Não é o próximo que de
vemos amar por amor de Deus. E ’ o proprio Je
sus Cristo que devemos amar no próximo.
Parece a mesma coisa, e não é ; ha uma
diferença essencial.
O primeiro amor dirige-se, em primeiro lu
gar, ao próximo, e depois, a Deus; o seu objeto
é o próximo, enquanto Deus é apenas seu moti
vo secundário.
No segundo amor, o objeto é o proprio Deus,
enquanto o homem torna-se uma manifestação
de Deus.
E’ Deus que amamos; e Deus é sempre bom,
sempre amavei, sob qualquer objeto que se apre
sente.
Notemos esta diferença, que destacaremos
com mais clareza no segundo ponto das nossas
considerações.

II. O se u Id e a l n a p rá tic a
O que devemos amar no próximo, antes de
tudo, é Jesus Cristo, pois Jesus Cristo vive nele
como vive em nós.
Jesus vive em nós como o pai vive em seus
filhos, e, se estamos em graça com Deus, Ele vi
ve em nós pela comunicação da sua natureza di
vina.
Não é pois uma suposição, uma comparação,
mas sim uma realidade, a habitação de Deus em
nossas almas.
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Não sabeis, diz São Paulo, que sois o templo
de Deus? (1) Que os vossos membros são o tem
plo do Espírito Santo ? (2) Que este templo de
Deus, que sois vós, é santo ? (3)
O que devemos honrar no próximo é este
templo santo de Deus, esta habitação do Espírito
Santo na alma dele.
Eis porque o divino Mestre nos recomenda
amarmos como Ele nos amou, e eis porque Ele
repete varias vezes que o que fizermos ao me
nor dentre os seus^é a Ele que o teremos fe i
to. (4)
Esta palavra é reveladora, pois nela palpita
o p rin cip io d eterm in an te da verdadeira
caridade.
Jesus Cristo não d iz : O que fizerdes ao me
nor dos meus, eu o considerarei como feito a mim;
mas d iz : é a mim que o Fizestes.
Como explicar esla expressão do Salvador?
Em seu sentido natural e claro. O que faze
mos ao próximo é realmente feito a Jesus. Aju
do, consolo um pobre: é uma obra de misericór
dia ; mas aquele que é ajudado, consolado, é
realmente Jesus Cristo.
Dizer que Ele se oculta atrás do próximo
como detrás; de um véu, não é dizer bastante.
O próximo é o proprio Jesus, pois o próximo
participa da sua natureza.
Que ineiavel mistério!
São Francisco destaca esta grande verdade,
comentando a cena tocante do encontro de Ra
quel e o jovem Tobias.1

1) Nescitis quia templum Dei eslis?
2) Menibra vestra templum sunt Spiritus Simcli — 1 Cor. IV, 10)
3) Templum e;;im Dei Sanetum est, quud estis vos (1 Cor. 111,18)
4) Quaudiu fccistis uni ex his fratrihus meis minimis. milii íccistis
Mattli. XXV, 40)
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Depois de ter òlhado aíentamente para o jo 
vem, Raquel diz a Ana sua esposa: Veja, como ele
se parece com o primo Tobias ! E, dirigindo-se aos
viajantes, pergunta de que tribu eles são e se
conhecem a Tobias.
— Sim, conhecemos...
E como Raquel se expande em elogios a
Tobias, um rescém-chegado acrecenta, desi
gnando seu companheiro:
— Este Tobias de que falas é pai dêste.
Imediatamente Raquel lança-se ao pescoço
do jovem, beijando-o e banhando-o de lágrimas.
— Sê bendito, meu filho, exclama soluçando,
porque és filho de um bom e excelente homem!
Então Ana e Sara sua filha começaram a
chorar de comoção.
S.
Francisco de Sales faz a seguinte aplica
ção deste fato:
Não vedes que Raquel, sem conhecer o jo
vem Tobias, o abraça, o acaricia, e beija, cho
rando de amor? Donde provem este amor, senão
do proprio amor que Raquel tem ao velho T o 
bias, com quem tanto se parece este jovem ?
Pois bem, ao vermos o próximo, criado à
imagem e semelhança de Deus, deveriamos dizer
uns aos outros: Vede como esta criatura se pa
rece com o Criador! E deveriamos bendizê-lo
nela mil e mil vezes.
E porque? Por amor da criatura?
Não, ceríamente, pois não sabemos se ela
por si mesma é digna de amor ou de ódio.
E porque então?
Por amor de Deus, que a fez á sua imagem
e semelhança; por amor de Deus, de qnem ela
é e a quem ela^pertence; porque o divino amor
não somente ordena diversas vezes amar ao pró20
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ximo, mas ele mesmo o produz e alimenta, e
espalha no coração humano a sua como seme
lhança, a sua imagem; porque o amor sagrado do
homem para com o homem é a verdadeira ima
gem do amor celeste do homem para com.Deus.

III. C on clu são
Como é profunda e suave esta doutrina do
grande São Francisco de Sales, o grande herói
do amor de Deus e'do amor ao próximo.
Estes dois amores se compenetram para for
mar um único amor, modelado sobre o amor de
Jesus Cristo para com os homens : — Amai vos
como eu vos amei.
Am ar é d a r! Amar a Deus é dar a Deus; e
como podemos dar, e que daremos nós a Deus,?
Amando-o no próximo e dando-lhe o próximo.
E' um mistério admiravel de amor o cobrir
Jesus Cristo, com o brilho de seu nome, a uma
pequenina pessoa humana, ilumiuá-la com a sua
doce imagem para atenuar nela as sombras de
defeitos e elevá-la ao nivel da ação divina.
E porque isto ?
Para provocar em favor deste querido pró
ximo uma compaixão sem desdém, uma dedicacação sem deslalecimento, um amor puro, que
partilha o amor divino!
Tudo isto é divino. Eis porque este segundo
mandamento é igual ao primeiro, ou, melhor, os
dois mandamentos se confundem num só. Amar
a Deus em si e no próximo.
EXEMPLOS — 1. O ven . P a d r e L ib e r a r a »
Um dia o Padre Liberman encontrou nas ruas
de Paris um celerado, que, ao ver o sacerdote,

loi tomado de uma crise de odio e parando gri
tou-lhe:
— Oh! padre, se tu soubesses oomo eu te
odeio!
O santo parou, esboçou um sorriso, e res
pondeu :
— Pois oh ! meu amigo, se tu também sou
besses como eu te quero bem!
O santo amava a Deus até na pessoa de
seus proprios inimigos.

2. R e fle x ã o d e u m a c a d ê m ic o
Emilio Figuet é um dos melhores escritores
de França. Um dia ele escreveu:
Deus manda que eu ame aos homens. Então
amo-os com um pequeno desvio, que me é ne
cessário, às vezes. Eis o meu diálogo com Deus
nesta ocasião :
— Ama os homens — me diz Deus.
— A h ! mas isto é difícil...
— Mas eu os amo !
— Oh! então, não tenho nada a dizer.

3. C o n versã o d e u m so ld a d o
Pacômio era um soldado pagão do exército
romano. Chegado a Tebas, após marcha força
da, viu numerosos cristãos se aproximarem dele
e de seus companheiros, oferecendo alimenta
ção e refrescos; e isto recusando qualquer re
muneração.
Ficou admirado do fato. Informando-se a res
peito, disseram-lhe que estas pessoas praticavam
uma religião que os obrigava a fazer o bem a to
dos. Pacômio, que tinha um coração reto, ficou
mais admirado ainda e disse de si para s i : Uma
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tal religião Dão pode ser obra dos homens, mas
unicamente de Deus.
Converteu-se e tornou-se um religioso exem
plar e hoje é um santo.
«Reconhecerão que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros» —havia dito Jesus
Cristo. E’ sempre este o grande distintivo dos
discípulos do Salvador.

4. E n tre dois santos
Santo Epifanio, bispo de Salamina, recebeu
um dia a visita de seu amigo Santo Hilarião.
A conversa caiu naturalmente sobre o me
lhor meio de agradar a Deus.
Santo Hilarião era o homem da penitencia.
«Para agradar a Deus, disse ele, eu nunca comi
qualquer coisa que tivesse vida; 6 um sacrifício
que íaço para agradar a Deus».
Santo KpiíaDio deu também a sua opinião:
«Eu, meu irmão, explicou ele, não sou capaz de
fazer grandes penitencias; mas procuro agradar
a Deus não me permitindo o mínimo ressenti
mento contra meus irmãos. Desde que julgo ter
ofendido alguém, ou ter sido ofendido, vou logo
pedir perdão por amor de Jesus Cristo».
Hilarião caiu nos braços de seu amigo, e dis
se: «Meu irmão, o seu meio de agradar a Deus
é mais eficaz que o meu. Estou vencido!»
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

6oD O M . DEP. de PENTECOSTES
EVANOEHLO Marc., VIII. 1 - 9
1. Naqueles dias, havendo novamente gran
de multidão e como não tivessem, que comer, cha
mou Jesus os seus discípulos e lhes disse :
2. Tenho compaixão deste povo, porque ha
três dias que não se afasta de mim, e não tem
que comer.
3. E, se os despedir em jejum para. suas ca
sas, desfalecerão em cam inho; porque alguns
deles vieram de longe.
4. E os discípulos responderam-lhe: Como
poderá alguém saciá-los de pão aqui no desirto ?
5. E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães
tendes? Respanderam-lhe: Sele.
0.
E ordenou que o povo se acomodasse no
chão. E tomando os sete pães, dando graças,
partiu-os e deu a seus discípulos, vara que os
distribuíssem', e eles os distribuiram pelo povo.
7. Tinham também um pouco de peixinhos ;
e Ele os abençoou e mandou que fossem distri
buídos.
8. Comeram e ficaram saciados, e dos pe
daços que sobejaram, levantaram sete cestos.
9. Ora, os que comeram eram cerca de qua
tro m il; e Jesus os despediu.
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COMENTÁRIO LITÜRGICO

A questão social
O evangelho e as preces litúrgieas da Santa
Missa uos põem ante os ollios a solução da ques
tão social.
Iioje, a questão social é o problema que ator
menta e esgota a sagacidade dos legisladores,
dos governos e db's comunistas sem religião.
Para estes últimos sobretudo é ela um pro
blema indecifrável.
Para nós católicos, não ha problema; ha
simplesmente um dever de justiça e de caridade.
Leão XIII expôs magistralmente e resol
veu cristãmente esta questão, em sua famosa encíclica «Rerum novarum».
Meditemos hoje, pelo exemplo do divino Mes
tre, como resolvê-la, examinando:
1. Em q u e ela consiste,
2. C om o deve ser resolvida.
São dois pontos que nos vão revelar dois
segredos: o verdadeiro aspecto da questão e o
modo simples de resolvê-la.

I. Em q u e e la consiste
A questão social apresenta-se sob este as
pecto: Ha uus homens que vivem da fortuna, e
outros que vivem do trabalho.
E’ isto justo ou não? E não é necessário res
tabelecer a igualdade entre estas duas classes,
dividindo o capital entre todos, e impondo o trábalho a todos?
Eis a questão social em sua teoria e em süa
perspectiva inquietadora.

Digamos logo que a questão assim apresen
tada é comunismo teórico; na prática, tal divi
são é absolutamente impossível.
O comunismo é uma mania, um desespero do
pobre, uma exploração de aventureiros.
A solução dada nos termos expostos não é
aceitavel, por ser injusta, contra a natureza e
contra o bom senso.
Provemos brevemente tal asserção.
O trabalho é uma necessidade que se im
põe a todos, (1) porém de modo diverso.
O trabalho manual, braçal, que está em foco,
por ser mais penoso ao corpo, não pode existir
para todos, e, sim, apenas para uma parte da so
ciedade ; mas fica para outros o trabalho intelec
tual, aliás mais necessário ainda e mais produ
tivo que o primeiro.
Quando alguém está com fome, é mais facil
ir a um restaurante tomar uma boa refeição do
que ir à cozinha prepará-la primeiro.
Mas suponhamos que todo o trabalho e todo o
dinheiro seja distribuído entre a população. Cada
um terá que fazer a sua cozinha pessoalmente,
para poder alimentar-se, ou terá que pagar quem
a faça.
Ora, nem todos sabem cozinhar; haverá, pois,
necessariamente, uns sacrificados. Uns irão cozi
nhar em vista do dinheiro recebido, como hoje
vão por causa do dinheiro que esperam receber.
A diferença não é muito grande, e ela resolve
a situação, pois alguém trabalha melhor em vis
ta de uma recompensa a receber do que em vis
ta de uma já recebida.
A questão social não pode resolver-se pela
igualdade na partilha dos bens.
Iloino nascitur ad laborem, et avis ad volatum. — Job, V, 7.
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A igualdade é tão impossível na fortuna,
quanto o é na saúde, na fôrça, na iateligenci»,
na iniciativa, na atividade. Há, e sempre haverá,
uns robustos e outros fracos, uns inteligentes e
outros atrasados, uns ativos e outros indolentes;
e, como consequência, uns que prosperam e ou
tros que se arrastam na vida, uns que fazem for
tuna e outros que vivem na miséria.
Querer qua todos sejam iguais seria con
trário à própria natureza, ao bom senso e à
justiça.
ü bem de cada um representa o valor de
seu trabalho e de seus autepassados. E este tra
balho é maior ou menor para cada um. Seria con
tra a justiça querer nivelá-lo em seus efeitos.
A desigualdade, suprimida pela força dos ho
mens, teria que reaparecer pela força das cousas.

II. Com o d eve se r re s o lv id a
Vejamos pois como deve ser resolvida tal
questão social.
A solução está no evangelho de hoje : Je~
sus, vende-se cercado por grande multidão de
povo, que não tinha o que comer, compadecia-se
deles.
A compaixão é a caridade. Separada da cari
dade, a justiça social, não resolve a questão.
E’ preciso justiça e caridade.
A desigualdade é uma lei iuexoravel.
Tal lei, contudo, não deve constituir um ex
cesso e tornar-se uma causa de sofrimento ex
cessivo, bem como uma tentação permanente à
revolta para os menos favorecidos.
Os ricos devein^ser justos pani com os po
bres. E estes, por sua vez, devem sê-lo para com

os ricos. A justiça deve ser recíproca, porque é
universal. (1)
E’ um dever do patrão pagar aos empregados
um salario que seja a justa remuneração de
seus trabalhos. E é um dever do empregado
contentar-se com o que merece, evitando as
pretensões excessivas.
Todo o mundo reconhece que o beneficio ad
vindo a um patrão de tal e tai empresa provém
em parte dus operários e em parte da iniciativa
e cauital deste patrão.
A justiça exige, pois, que sejam remunera
dos cada. um desies elementos: o operário, a
iniciativa, a iuteligencia e o capital do patrão.
E’ claro que o patrão tem direito a um be
neficio maior que o simples operário, porque a
contribuição dele é maior.
A justiça social deve ser completada pela
caridade. E’ preciso que o rico ame ao pobre e
que o pobre ame ao rico.
Deus ama a todos, ricos e pobres, e a todos
Ele deu um lugar neste mundo, de tal modo es
tabelecendo as cousas, que seja necessário um
colaborar com o outro.
E’ Deus quem fez a sociedade. Os homens
devem praticar entre si a justiça. O amor mutuo
é necessário segundo o plano divino relativo ao
governo dos homens.

III. C on clu são
Ricos, amai aqueles que vos servem !
Operários, amai quem vos faz ganhar o pão
de cada dia!
Em vez de vos considerardes competidores1

1) Dominus .. abundara faciat churitatem vestrani in invi
Thes., III, 12.
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e inimigos, ajudai-vos mutuamente, fazendo uma
aliança sagrada!
De6te modo, diminuireis a distancia que vos
separa uns dos outros, eliminareis os abusos,
suprimireis as misérias.
Todos vós formais um único corpo ; (1) uns
são afcabeça, outros são braços, outros, pernas. A
mesma vida vos anima; é preciso, pois, que um
mesmo coração vos inspire caridade mutua.
Mas isto só Deus pode realizá-lo. .. e assim
sendo, a questão sociàl torna-se uma questão re
ligiosa.
Com Deus tudo se resolve.
Sem Deus é fatal a revolta.
Com Deus ha união e paz. Sem Deus só po
de haver o horrendo comunismo !
EXEMPLOS

1. L u iz X II, R e i de F ra n ç a
Quando Luiz Xli, duque de Orleans, sucedeu
a Carlos VIII, rei da França, um seu inimigo
mandou que lhe entregassem a lista de todos os
cortesões do predecessor, e marcou neta com
uma cruz vermelha o nome dos que haviam si
do inimigos do duque
Os cortesões ficaram cheios de medo; cha
mando-os, porém, lhes disse Luiz XII:
— Fiquem socegados. O rei da França não
vingará os insultos feitos ao duque de Orleans!
A cruz vermelha serve para lembrar-me que de
vo perdoar, em nome da morte sangrenta do
Salvador. De hoje em diante, seremos amigos1
1) Sieut enini corpus unum est, et membra liabet multa,
oinuia autem inembra corporis, cum sint multa, unum tamem
corpus suut, — 1 C o r, XII, 12.

sinceros. Deste modo quero ganhar a confiança
e o amor de meus súditos.
Belo gesto, que resolve a questão social, fa
zendo da sociedade uma imensa familia de ir
mãos que se amam!

2. P e n sa m en to s d e S. J o ã o C risóstom o
Nada é mais baixo que o pé, nem mais ele
vado que a cabeça; no entanto, quando o pé es
tá ferido, ou um espinho penetra nele, todos os
membros se curvam e se põem em atividade para
socorrê-lo. A cabeça é até a primeira que se
abaixa.
•- j Do mesmo modo, quando o olho fica doente,
uma tristeza, uma languidez, uma especie de
iuercia invade todos os demais membros. Os pés
deixam de audar, as mãos não se agitam mais,
o estômago fica indoleDte; e, entretanto, é ape
nas o olho que está ferido. Porque este interes
se que as mãos têm pelos pés e pelos olhos?
fí’ que o olho está ligado por laços muito
íntimos a todos os demais membros, e todos so
frem pelo orgão atacado.
No corpo humano uma dependencia mutua
submete os membros uns aos outros. Assim, por
exemplo, o pé obedece, sem constrangimento,
aos movimentos dos olhos, e sabe que, em lhe
recusando este algum serviço, será incapaz de
caminhar. De igual modo, o olho obedece aos
movimentos dos pés.
Tal é a harmonia que deve reinar entre os
homens e conservá-los numa dependencia recí
proca. Aquele que é mais elevado não pode re
cusar serviço ao que o é menos. O superior não
pode desprezar o auxilio dos inferiores sob o
pretexto de se achar mais alto, pois não ha um
único homem que não precise dos outros...

T

DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Mat. VII. 15-21)

Naquele tempo,'disse Jesus aos seus discí
pulos :
lí). Guardai-vos dos falsos profetas que veem
a vós com vestidos de ovelhas, e p or dentro são
lobos rapaces.
16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porven
tura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos
abrolhos ?
17. Assim, Ioda árvore boa dá frutos bons,
e a árvore md dá maus frutos.
18. Não pode uma árvore boa dar maus
frutos, nem uma árvore má dar bons frutos.
li). Toda árvore que não dá bom fruto se
rá cortada e lançada no fogo.
20. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos.
21. Nem todo o que me diz : Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas o que faz a
vontade de meu Pai, que está no céu : esse en
trará no reino do céu.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

A santidade
A liturgia de hoje : epístola, evangelho e pre
ces da santa missa—tendem todos para um mes
mo objeto: a santidade, ou justiça.

Não são aqueles que dizem : Senhor, Senhor,
que entrarão no reino do céu; mas aqueles que
fazem a vontade de meu P a i—diz o divino Mes
tre.
Senhor, diz o sacerdote na post comunhão,
guiai-nos pela vereda da justiça.
Vamos aproveitar estas preciosas lições e
estudar uns instantes a santidade. Muitas noções
erradas ou incompletas encontram-se em toda
parte; de modo que a palavra santidade anda
em todas as boca6, mas a sua realidade escapa
a muitas pessoas.
Para termos uma noção clara sobre o assun
to, examinemos, pois:
1. Os p rim e iro s p assos na santidade;
2. O seu pleno d esen vo lvim en to.
Estas noções projetarão uma luz resplande
cente sobre o assunto, e servirão de orientação
para as almas desejosas de alcançar a santidade.

I. Os p rim e iro s passos
Ha, na vida espiritual, quatro termos, essen
cialmente diferentes pro sua expressão e signi
ficação, mas que muitas almas piedosas confun
dem, porque ignoram a gradação harmoniosa e
sucessiva que ba entre eles. São os termos: de
voção, fervor, perfeição e santidade.
São quatro etapas sucessivas da santidade,
expressas cada uma por um termo proprio, mui
to adequado e muito expressivo.
Pode dizer-se que a santidade começa pela
devoção, desenvolve-se pelo fervor, completa-se
pela perfeição, e atinge a sua culminância na
santidade.
Percorramos brevemente estes quatro esta-
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dos da alma, salientando o caraterístico de ca
da um.
«

*

*

A d evo ção
E’ a disposição da alma que deseja santifi
car-se e toma para esse fim os meios mais co
nhecidos. A palavra devoção vem de devovere,
ou dedicar-se, consagrar-se.
A devoção, como tal, é um ato passageiro
de boa vontade no serviço de Deus, mas não
provém de uma eausk sólida, permanente.
Chamamos pessoa devota aquela que reza
muito, que frequenta os sacramentos... Ora, tal
disposição pode ser passageira e desaparecer
sob a influencia de causas secundarias.
A devoção é, pois, apenas a entrada na vi
da espiritual. E’ o primeiro passo na senda da
santidade, mas um passo ainda vacilante e in
certo.
• * *
O fe rv o r
Q uaD do a devoção se torna habitual, sólida,
oriunda de um principio sobrenatural, como é o
desejo de amar a Deus e de salvar-se, a alma
entra na vereda do fervor.
Fervor é mais que devoção. A devoção é o
desabrochamento da vida espiritual, enquanto
o fervor é a atividade desta vida.
A palavra fervor provém de ferver. E’ a de
voção que ferve, que se torna ardente, expan
siva.
A essencia da devoção é a prática dos exer
cícios da vida espiritual.
A essencia do fervor é a atividade desta vida.
A diferença, a gradação salta aos olhos.

A devoção é sempre um estado mais ou me
nos passivo, com intervalos de atividade.
O fervor é essencialmente a tiv o ; não se li
mita a orar, quer agir, e age, seja para afastar
os defeitos, seja para adquirir virtudes positivas.
E’ o que S. Paulo exprime, dizendo: Sêde fervo
rosos de espírito, servindo ao Senhor. (1)
Notemos que o fervor não é, necessariamen
te, sensivel, mas é sempre resoluto. A firmeza
é o seu caraterístico.
Sob o impulso da graça a alma fervorosa age,
reza, faz boas obras, com prontidão, frequência
e facilidade.

II.

O p le n o d esen vo lvim en to

O estado de fervor é já uma disposição ad
mirável, é um passo de gigante, no caminho da
santidade, mas não ó ainda, nem a perfeição,
nem a santidade, que são os dois estados supe
riores das almas generosas.
*
*
•
P e rfe iç ã o
Em que consiste a perfeição ?
O seu nome o indica. Chama-se perfeito
aquilo a que nada falta.
Lutar contra os defeitos é meritorio; porém,
ter defeitos, contra os quais se luta, é imper
feição.
A perfeição consiste, pois, em ter dominado
as inclinações perversas, ao ponto de estarem,
plenamente, submetidas à vontade, e esta vonta
de é ajudada pela natureza moral da pessoa ori
entada para o bem.I)

I) Spiritu fcrventes, Domino servientes. — Rom. XII, 11
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O Apóstolo exprime adrairavalmente este
estado de alam, dizeudo: Tudo o que fizerdes
em palavras, ou por obras, fazei-o em nome
do Senhor Jesus Cristo. (1)
Fazer tudo o que se faz para a gloria de
Deus, é a esseucia da perfeição. Logo, diz o
Apóstolo, quer comais quer bebais, quer façais
outra cousa qualquer, fazei tudo para a gloria
d, e Deus. (2)
Fazer tudo para a gloria [de Deus e aceitar
tudo da sua mão divina- é, pois, o caraterísticò
da perfeição.
E' a prática efetiva do grande mandamento
divino : Amarás o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, e de toda a tua alma, e de todas
as tuas forças. (3)
E’ este tu d o que é o proprio da perfeição.
Não são mais, simplesmente, todas as facul
dades da alma e do corpo, que evitam só o mal,
o pecado, mas qualquer imperfeição voluntária:
Deus antes e acima de tudo!
Como é sublime este estado interior da per
feição^ Digo interior, pois o seu estado exterior
é a vida religiosa instituída por Jesus Cristo pa
ra conseguir-se mais facilmente o estado inte
rior : Se queres ser perfeito.
*
*
*
A s ím tid a d e
Eis-nos a uma altura que dá quasi vertigem,
e, entretanto, não estamos ainda no cimo da alta
montanha da santidade... estamos em bom ca-1

1) <>111110 quodcumque fecitis 1n verbo, aut. in opere, omnia
in nomiiio Uoiuini Jesu Christi. — Colos., III, 17
2) Sive or^o manducatis, sivo aliucl quid facitis, omnia in
gloriam Dei facile. — l Cor. X, 31.
•3j Diliges Domiiiuni Deuni liiuin ex toto cordo suo —Luc , X, 27.
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minho, bem alto, é certo, mas ainda abaixo dos
cumes luminosos da santidade.
Que é a santidade ?
Poder-se-ia responder que é o h e ro ís m o
da perfeição.
A perfeição afasta todo mal da nossa vida,
e tudo orienta para a gloria de Deus.
A santidade escolhe entre os bens o que
m aior gloria pode dar a Deus. A sua essencia
consiste, pois, em procurar em tudo a m aior
glo ria de Deus.{ 1)
E’ o lema do sublime Santo Inácio.
O trabalho proprio, pelo qual se alcançará
este estado é achar, entre os vários meios de san
tificação, aquele que melhor concorre para a
gloria de Deus,
E’ como que assumir praticamente a obriga
ção do mais perfeito, ou, à imitação de vários
santos, fazer o voto do mais perfeito, como Santa
Teresa, Santa Joana de Chantal, Santo Afonso
de Ligorio, e muitos outros.
As almas que chegaram a este ponto, não
encontram mais outra satisfação, senão Deus e
a sua gloria, e o seu alimento é fazer em tudo
a vontade<de Deus, (2) como o proclamava o di
vino Mestre.

III. C o n clu são
Eis o que é a santidade... a santidade ver
dadeira, divina, aquela a que Deus nos convida
dizendo: Sêde santos porque eu sou Santo. (3)1

1) Omnia ad majorera Dei gloriam.
Meus cibus est ut faciam voluntatom ejus qui misit me. —
Joan., IV, 34.
3) Sancti estote quia ego sanctus sum.—Lov., XIX, 2.
2L
c
2‘
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Resumamos os quatro graus que nos elevam
a,esta altura divina, e constituem o edifício com
pleto da santidade.
A d ev o ç ão nos faz adotar e praticar um
certo número de exercícios espirituais. E’ o desabrocliamento da vida espiritual.
O fe rv o r nos lança avante no aperfeiçoa
mento dos exercícios espirituais, e na luta contra
os defeitos.
A p erfeição , tendo afastado as imperfei
ções, estimula a alma na procura da gloria de
Deus, que coloca acima de tudo.
A san tid ad e visa mais alto ainda, e ele
va-se no espírito de sacrifício, para em tudo
realizar a maior gloria de Deus.
E’ a santidade dos santos!... E’ o triunfo to
tal da graça nas almas generosas! E todas as al
mas são chamadas à santidade. E’ vontade de
Deus que todos os homens sejam santos. (1)
EXEMPLOS

1. A c o ro a d e Santa C a ta rin a (pág. 255)
2. V isã o do B e m a v . H e n riq u e Suso
Absorto em êxtase, viu ele, certo dia, uma
alta montanha, que penetrava as nuvens do fir
mamento.
No planalto da montanha viu nove rochedos,,
apoiados uns sobre os outros; e sobre cada um
dos rochedos havia habitantes em maior ou me
nor número conforme a altura do. rochedo.
Um anjo lhe revelou que estes nove roche-

(1 Hiec est euim voluntas Dei. sauctificatio vestra—Tlies. IV, 3i
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dos significavam os nove graus de perfeição a
que um homem pode elevar-se durante a vida.
De repente, o Bem-aventurado viu se .trans
portado até ao cume do rochedo mais alto, donde,
num relance, viu a seus pés o mundo inteiro.
Apareceu-lhe ao mesmo tempo uma imensa
rede, cujas malhas apertadas envolviam a terra
inteira.
Jesus Cristo revelou-lhe que esta imensa re
de representava a armadilha com que o demonio
prendia os incautos e os conservava no pecado.
Tal rede não podia alcançar os rochedos por
que alí habitavam somente almas libertadas do
pecado, vivendo na prática da virtude.

3. D e s e jo s de S. Francisco','de A ssiz
Num momento de santo entusiasmo, o grande
Patriarca de Assiz, conversando com Frei Leão,
seu companheiro de viagem, exalava os imensos
desejos de perfeição de que estava possuído:
—Escute Frei Leão, disse o santo. Hoje che
garemos ao convento de Santa Maria dos Anjos;
e suponho que, após esta longa jornada, prostra
dos pela fadiga e cobertos de lodo, e com fome‘
ao batermos à porta do convento, o porteiro nos
perguntasse quem somos... Ao respondermos que
somos seus irmãos de hábito, suponho que ele
nos responda indignado :
— «Que uada ! Sois uns vadios, vagabundos,
malandros, que andam pelo mundo estorquindo
esmolas aos pobres...» Depois, fechando a porta
nos deixe no frio e na chuva, sem nos dar se
quer um pedaço de pão...
Pois bem, se suportármos tudo isso cora
alegria, por amor de Deus, será isso uma ale
gria santa e perfeita ! . . .

8oDOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGEHLO (Luc., XVI. 1 -0 )

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis
cípulos :
1. Havia um homem rico que tinha um fei
tor ; e este foi acusado diante dele de lhe ter
dissipado os bens.
2. E ele chamou-o, e disse-lhe'. Que é isto
que ouço dizer de ti ? Dá conta de lua adminis
tração, porque não mais poderás ser (ineuj feitor.
3. Então o feitor disse con sigo: Que farei
visto que o meu senhor me tira ti administra
ção ? Cavar não posso, de mendigar tenho ver
gonha.
4. Sei o que hei de fazer, para que, quando
fo r removido da administração, haja quem me
receba em sua casa.
5. Tendo chamado pois cada um dos deve
dores do seu senhor, disse ao p rim e iro : Quanto
deves ao meu senhor ?
6. E ele respondeu: Cem cados de azeite.
Então disse-lhe: Toma a tua obrigação, sentate depressa e escreve ciucoenta.
7. Depois disse a o u lr o : E tu, quanto de
v e s ? E clu respondeu: Cem alqueires de trigo.
E disse-lhe (o fíitor): Toma as tuas letras, e
esc. ere oi enta.

8.
E o senhor louvou o feitor iniquo, p or
ter procedido prudentemente; porque os filhos
deste século são mais hábeis na sua geração
que os filhos da luz.
9.
Portanto, eu vos digo : Grangeai amigos
com as riquezas da iniquidade, para que, quando
vierdes a precisar, vos recebam nos taberndculos
eternos.
COMENTÁRIO LITÜRGICO

A boa intenção
A coleta da missa resume a doutrina do
evangelho, que apresenta o íeitor in fiel: Senhor,
dignai-vos concedemos a graça de sempre pen
sarmos e fazei mos o que é bom!
Pensar e fazer o bem ó, na verdade, o que
Jesus quer ensinar-nos com a parábola deste
evangelho.
O íeitor que aí vemos era infiel. Pensou em
assegurar seu futuro, servindo-se de seu cargo
e inltuencia, para grangear amigos, que, depois,
ao ser ele demitido, o recebessem e ajudassem
nas necessidades. E, se tal pensou, melhor ain
da o executou.
Disto o divino Mestre tira a seguinte con
clusão :
Procurai adquirir amigos com as riquezas
da iniquidade.
Esta riqueza que o mundo emprega na ini
quidade é a intenção má, ou falta de intenção.
Nó?, filhos da luz, devemos empregar esta mes
ma riqueza para conquistar a gloria do côu: isto
é, devemos formular boa e santa intenção em to
das as nossas ações.
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Para aos convencermos desta verdade, ve
jamos:
1. A n ecessid ad e da boa iD te n ç ã o ;
2. Os seus motivosEstas considerações são necessárias, para bem
orientar a nossa vida espiritual, e para que esta
não se desvie de sua finalidade, o que llie tira
ria a graça e cs merecimentos.

I A n ec essid a d e da b o a In ten ção
Ha duas leis que governam a nossa vida: a
lei da natureza e a lei da vida espiritual.
Ayir para si mesmo é a lei viciosa da na
tureza : é o egoismo estreito e baixo.
A gir para Deus é a lei da vida espiritual,
é a caridade que eleva e dilata a alma.
Notemos bem que não se trata aqui do pe
cado. !M e é uma desobediencia, é uma revolta
contra Deus. (1) Falamos simplesmente do ho
mem como tal.
Ha pessoas cujo ideal se limita em não pecar,
e cuja aspiração, ainda tão mal definida, consiste
apenas em evitar as imperfeições.
Esta disposição de alma esconde-se, às ve
zes, sob belas figuras retóricas, como: — «Meu
Deus, eu sou todo vosso!» e : «Meu Deus, eu quero
fazer tudo para vossa gloria!» (2)
Podem ser afirmações sinceras, talvez ; mas,
muitas vezes, são disposições duvidosas. Nós so
mos o que amamos e desejamos ! Somos aquilo
dor que sofremos !
Podemos dizer que sofremos por Deus ? que
gozamos pela sua gloria? 1
1) Qui noii est justus, noii ost ex Deo ( I Jonn. , Jlí, 10)
2- Non oinuis qui dioit n iilii: Domine, Domine, intrabit in
regnum cuelorum (Mattb , V II, 21)

Ha pessoas que vivem e pensam só em sua
saude... Têm medo de tudo, e D x e r g a m ameaças
em tudo,.. e tomam cada sensação por sintomas
alarmantes. Acabam em tornar-se inúteis.
Outras são mais sensíveis às penas morais.
Ninguém sofre como elas; e julgam-se incom
preendidas.
Outras ainda vivem perturbadas perscrutando
suas disposições e impressões, e chegam até a
viver numa verdadeira obsessão de si mesmas.
Como poderão progredir todas estas pessoas?
Progredir é sair de si e ir para Deus. (1) E
elas não saem de si. Ao c< ntrario, cada vez rnsis
penetram em si mesmas.
E’ preciso retificar esta lei viciosa da natu
reza e substituí-la pela lei da vida espiritual.
*

*

Ecn que consiste a lei da vida espiritual?
Em procurar, em tudo, a gloria de Deus. (2)
E’ a boa intenção. E ela deve ser o motor de
toda a nossa conduta.
Esta vista de boa intenção é um principio :
o principio da nossa finalidade.
A gloria de Deus deve ser o motor que ani
me toda a nossa vida espiritual e se estenda até
às menores ações.
Viver para si é demais natural. Dar a Deus
o primeiro lugar, que lhe compete—eis o grande
trabalho de reforma da intenção. (3)
Santo Inácio é o mestre desta bela doutrina.

j) Exeamus igitur ad cmn extra castra. — Ilebr., XIII, 13
2) Soli... Deo, per Jesum Cliristum, cui honor et gloria.
Eora. XVI, 27.
:>) ... (Jui gloriam ad invicem accipit.is, et gloria, quae a
solo Deo est, non quaeritis? — Joan , V, 44.
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Desenvolve a ele no começo de seus « Exercidos».
Podemos concretizar tudo nestes três pontos:
A finalidade do homem : O homem foi cria
do para louvar, amar, e servir a Deus. Deus é
a finalidade de nossa vida. A nossa salvação é
também a nossa finalidade, porém finalidade se
cundaria.
A razão de ser das criaturas: — iAs cousas
postas em torno de nós são meios de que nos
devemos servir para louvar, amar e servir a Deus.
Regra prática: O homem deve, pois, servirse de tudo, na medida que as cousas lhe favo
recem, para a consecução da própria finalidade ;
e desviar se delas à medida que se tornam obs
táculos. Nem mais, nem menos.
Eis a regra luminosa e segura da boa inten
ção.

If. Os m otivos d a in te n ç ão
Antes de tudo, devemos orientar a nossa v i
da para Deus. Tal orientação não se faz por
meio de urra simples fórmula, mas por meio de
um sentimento verdadeiro, senão sensível, que
chamamos : motivo.
Ora, o motivo é uma força capaz de susci
tar um movimento. E’ a significação da palavra :
motivo—o que move.
A intenção deve, pois, animar os nossos atos,
pelo menos com uma influencia virtual.
Fazemos certo número de atos em virtude
de uma determinação tomada antes e que não
está mais atualmente presente ao espírito.
O pecado venial não subtrai a esta virtualidade senão o proprio ato pecaminoso.
O pecado mortal, porém, mata, na raiz, todos
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os atos subsequentes e lhes tira o valor sobrena
tural, ao mesmo tempo que nos despoja de todos
os merecimentos anteriores, os quais só poderão
ser restabelecidos depois de uma sincera con
fissão.
Deus deve ser, pois, a finalidade proposta
em nossas intenções ; isto é : a gloria de Deus,
a vontade de Deus, o bom prazer de Deus; ter
mos sinônimos, embora exprimam vistas diferen
tes.
*
*
*
O ter estas vistas constantemente presentes
e delas viver é fruto de uma graça especial,
que não pode constituir uma lei universal de
perfeição. Mas, se não é dado a todos viver de
Deus, todos podem viver para Deus.
Cada um pode dar a Deus a inteligência, o
coração, o tempo, os gostos, os sofrimentos e as
alegrias, para que Ele disponha de tudo segundo
seu bel-prazer.
Quem quer pode também dispor de tudo isso
para o bem do próximo. Daí é que nascem es
tas admiráveis dedicações que fazem a gloria da
Igreja e o triunfo glorioso da vida religiosa. São
Paulo desejava ser anátema por seus irmãos. (1)
Uma vida de dedicação, pelos motivos que a
inspiram, pode ser um prolongado ato de amor
de Deus.
«Deixar Deus por Deus», como diz S. Francisco
de Sales, não é amá lo menos, mas de modo di
ferente. .. é, muitas vezes, imolar-se por Ele de
um modo mais doloroso e menos consolador.1

1) Optabam enim ego ipse aiiathpma esse a Christo pro
fratribus ineis. — Kora, IX, 3.
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III. C on clu são
E’ a intenção que dá valor às nossas ações
mais insignificantes. Fazê-las por amor de Deus,
oferecê-las a Deus é comunicar-lhes .qualquer
coisa de divino. Aceitaudo-as, Deus as torna, de
certo modo, dignas dEle.
Que dia repleto, o dia oferecido a Deus !
Que gloria para o divino Mestre e que satis
fação em ver seus filhos fazendo o que Ele quer,
e do modo, por que'Ele quer. (1)
Agir por humor, por capricho, por inclina
ção, por costume, por respeito humano, por in
teresse, ou ostentação, é trabalhar sem resultado
para o céu.
O instinto dirige o animal;
A razão dirige o homem;
O Evangelho dirige o cristão;
O amor de Deus dirige^o santo!
E Deus quer que todos os homens sejam
santos!
EXEMPLOS

1. L iç ã o d e S. P a m b o m
Melania, nobre matrona de Roma, foi um dia
visitar S. Pambom, no deserto do Egito.
Encontrou-o no meio dos monjes a tecer ces
tas. Ofereceu-lhe. como presente, talheres de
prata.
O santo, sem deixar o trabalho, disse-lhe :
tcDeus te recompense minha filha !» E chamando
o ecônomo do convento mandou levassem o pre-1

1) Qui facit. voluntatein Patris mei, ipse intrabit in regnurn
coeloruiu. — Mattli. VII, 21.
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sente para o convento de Líbia, que era o mais
pobre.
A senhora admirou-se do gesto de despren
dimento e da aparente indiferença do Santo, e lhe
disse:
. «Meu pai, é bom V. Revma. saber que estes
talheres têin o vaior de 150 marcos». Uma for
tuna naquele tempo.
O santo, sem ao meno ? olhar o rico presen
te, retrucou: «Minha filha, aquele a quem ofereces
esta prata é Deus, que pesa as montanhas...
Não é necessário lembrar lhe o valor do presen
te que lhe fazes. A intenção que tens de ser-lhe
agradavel vale mais]que o valor material do pre
sente.»

2. O C am p o n ê s e A r ta x e rx e s
Contam que um pobre componês encontrouse um dià com o rei da Pérsia, Artaxerxes. Con
forme os costumes do paí«, ninguém podia diri
gir-se ao rei sem oferecer lhe um presente.
O camponês, que não tinha nada, inclinou-se,
pois, à margem de um riacho que serpenteava a
seus pés, encheu dogua cristalina a palma da
mão, e a apresentou ao soberano.
Satisfeito por um presente oferecido com ta
manha boa vontade, Artaxerxes chamou seu te
soureiro e lhe ordenou que desse ao camponês
um vaso de ouro com mil moedas deste mesmo
metal.
Deus, o Rei dos reis, recompensa também tu
do o que fazemos para lhe agradar!
3. O C op o d a g u a
Agripa, vencido por Tiberio, estava diante
do palacio deste Imperador, manietado, de todos
abandonado, morrendo de fome e sêde.

Um escravo, vendo-o neste estado miserável,
trouxe lhe um copo dagua e lhe salvou a vida;
Agripa, libertado depois, assim que voltou a
seus estados, mandou vir o compadecido escravo
e o elevou às mais altas dignidades.
Que não íará Nosso Senhor para aqueles que
deram um copo dagua iria por seu amor?

9o DO M . DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XIX. 41-47
41. Naquele tempo, tendo Jesus chegado
perto da cidade, chorou sobre ela, dizendo :
42. Se ao nu nos neste dia, que te é dado,
tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz 1
Mas agora isto está encoberto aos teus olhos.
43. Porque virão para ti dias em que os
teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te si
tiarão, e te apertarão p or iodos vs lados.
44. E derribarão por terra a li e a teus f i
lhos que estão dentro de ti, e não deixarão em
ti pedra sobre pedra: porque não conheceste o
tim po da tua visita.
45. E lendo entrado no templo, começou a
expulsar os que vendiam e compravam nele, d i
zendo-lhes :
46. Está escrito: A minha casa é casa de
oração. E vós fizestes dela um covil de ladrões.
47. E todos os dias ensinava no templo.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

As lágrimas de Jesus
O evangelho de k®j9 nos apresenta uma das
páginas mais tocantes da vida de «Jesua Cristo.
Em toda a pát e encontrâmo lo belo, majes^
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toso, misericordioso; mas aqui vêmo-lo humauainente euteraecido, compadecido, manifestando
abertamente os sentinmetos humanos e divinos
de seu grande coração.
Chorar é humano... Mas chorar sobre as
misérias albeias é divino !
E Jesus chora sobre a destruição de Jeru
salém, sobre a sua ingratidão e seu endureci
mento.
Meditemos hoje çsta cena tocante, vendo^que
as lágrimas de Jesus correm sobre:
1. Jerusalém, a c id a d e In g ra ta ;
2. Jerusalém, a a lm a p e c a d c ra .
Lembremo-uos de que a palavra Jesusalem
tem uma tríplice significação na Sagrada Escri
tura: 0 céu, a alma, e a cidade da Palestina.
Aqui se trata diretamente, da cidade, e, indire
tamente, da uossa alma.

I. A c id a d e In g ra ta
Jesus devia fazer em breve a sua entrada
solene em Jerusalem. Milhares de pessoas iriam
aclamá-lo e cantar as suas grandezas.
Jesus, no entanto, peuetraudo até ao âmago
a miséria humana, sabia que tais aclamações
seriam antes a obra de seu Pai celeste que o
eco da gratidão dos homens.
Quando se tratar de ir ao sacrifício e à mor
te, o Mestre diviuo irá com júbilo... Mas quan
do qui-joraru proclamá-lo rei, Ele se escondeu, e
quando quiserem íazôl o reinar como rei de Is
rael, Ele ficará triste e como humilhado.
Sentado à beira da estrada, no cume da mon
tanha das Oliveiras, tendo a cidade de Jerusalem
a seus pés e, no alto, o pálido clarão da lua que
envolve em meias trevas e em sombras miste
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riosas os palacios da cidade, Jesus sente-se to
mado de emoção, e chora.. .
Chora, porque, neste momento, o seu olhar,
penetrando o porvir, vê aparecer, no lugar da opu
lenta cidade, um caos de muros desmoronados,
de pedras calcinadas... vasto deserto sem vida,
onde reina um silencio de morte.
Jesus vê tudo isso... e o seu coração, como
oprimido pela tremenda catástrofe que não pode
desviar, verte lágrimas abundantes e amargas.
E’ uma prova de quo Ele ama Jerusalem.
De fato, devia amá-la. Se Jesus é Deus perfei
to, é também homem perfeito. E, como tal, sen
te o que sentimos: este nobre patriotismo, este
amor à terra natal; patriotismo que deseja a
gloria, o progresso e a felicidade de sua patria
e de seus concidadãos.
Jerusalem lhe é cara por muitos títulos : E’
a cidade de Davi, seu ancestre. .. Foi objeto do
amor accndrado dos profetas. .. a esperança dos
exilados de outrora... E’ o símbolo da cidade
celeste. (1)
Us habitantes de Jerusalem são da sua raça.
E Jesus ama-os como a irmãos, Jesus deseja
salvá-los. ..
Quantas vezes—exclama Ele— vroeurei reu
n ir os teus filhos, como a galinha retine os
seus pintos debaixo das asas, e não quiseste * (2)
Vendo a ingratidão de seu povo, o endureci
mento da sua nação e os castigos que hão de
descer sobre eies, Jesus sente-se comovido e
chora. Suas lágrimas, porém, não se limitam à1
1) Et ego Joannes vidi snnctam civitatnm Jerusalem novam (Apoc. XXI, 2.
2) .. . Quoties volui congregar© lilios tuos <|iieinadinoduni
gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti. I Matth.
XXIII, 37)
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cidade, mas vão, ao longe, por cima dos tempos
e dos espaços, cair sobre tautas almas que se
perdem.

II. A a lm a p e c a d o r a
Jerusalém é a imagem da alma, que é tam
bém um templo da divindade. (1)
E Jesus vê este templo deserto arruiuado,
transformado num deserto, onde impera a deso
lação.
Hoje prometemóè a Deus amor e fidelidade,
como u fizeram os judeus, por'ocasião da entra
da triunfal de Jesus. Mas, poucos dias depois, eis
que exclamamos, também como os pérfidos ju
deus: Não queremos que este reine sobre nós. (2)
Hoje estamos repletos de boa vontade e de
santas aspirações. Mas, que será de nós daqui
a 10, a 20 anos? daqui talvez a poucos meses?
A alma tem as suas tempestades repentinas
e destruidoras!
Quantos imprevistos se escondem à beira da
estrada de nossa vida !...
Oade outros cairam nós podemos c a ir!
Quando contemplo as vossas lágrimas, meu
Deus, e vos vejo soluçando, pergunto-me sobre
quem caem estas lágrimas.
Não será sobre nós? sobre mim, em partiticular ?
A vossa inteligência humana, desde este tem
po, possuia o dom magnífico de abranger, num
olhar distinto, cada um dos homens de todos os
tempos.
O vosso olhar me seguiu, pois, em todos os
instantes da minha e da vossa vida.1
1) Nescitis quia toinplum Dei estis? — 1. Cor. III, 16.
Nolumus liuiio regiiure super nos. — Luc. XIX, 14.

2)
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Sim,' Jesus nos distinguiu claramente, no meio
dos seres incalculáveis presentes a seu espírito,
melhor que uma mãe, que não vê senão o filho,
no meio da multidão.
Podemos e devemos dizer que Ele chorava
e soluçava sobre nós; que uuia, no pensamento,
cada um de nós à cidade culpada.
Ele sabia que Jerusalem iria em breve mer
gulhar as mãos no sangue divino, tornando-se ré
do mais horrendo homicídio, ou melhor, de um
deicidio! E, apesar disso, Ele amava ainda a ci
dade perversa.
Que motivo de confiança para nós!]
Pode nossa alma ser bem culpada pelo seu
passado ou, talvez, tornar-se iuíiel ainda no fu
turo.
Mas Jesus nos ama [mesmo assim, e nos
amará sempre, como diz o profeta: A mãe pode
esquecer-se de seu filho, mas eu nunca me es
quecerei de vós. (1)
Sempre poderemos contar com a raisericorJ
dia e com as lágrimas do amavel Jesus!

III. C o n clu são
O que Jesus fez para Jerusalem, fá-lo-á para
a nossa alma.
E que não fez Ele para esta Jerusalem, ]que
corria prestes para a ruina?
Ainda uns instantes e Ele fará a entrada so
lene, deixando-se aclamar Rei de Israel, filho de
Davi, enviado do Altíssimo.
O povo, arrebatado pela doce majestade de
sua divina pessoa, pela autoridade de seus atos,
l; Kt si illa oblita fuerit, ego taraen noa obliviscar tui —
Is., IX. 15.
22
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pelos milagres que atestam o seu poder divino,
o aclamará com entusiasmo; e, lioras depois, pe
dirá a sua morte. Mas a misericórdia de Jesus
não se deixará desarmar, e, até, à hora da mor
te, Ele pedirá perdão para os algozes, e lhes es
tenderá os braços para os salvar.
E’ o que Jesus faz diariamente conosco.
O seu coração não se estreita à vista de nos
sas tibiezas... A sua misericórdia não se resfria
em face de nossos pqcados. O seu doce semblan
te não se desvia dos nossos insultos.
Ele nos ama... Ele chora sobre nós... E as
suas lágrimas são o preço do nosso resgate.
Clamemos, pois, bem a lto : Jesus, Salvador
do mundo, salvai-nos!
EXEMPLOS

1. O v a lo r das lá g rim a s
Lemos na vida de Santo Anastacio, o Sinaita,
um fato que nos mostra o valor das lágrimas e
nos fará compreender a força e peso das que Je
sus Cristo derramou sobre os nossos pecados.
No tempo do imperador Maurício, vivia nas
fronteiras da Tracia um terrível bandido, que semeiava o terror por toda a região. Tudo haviam
experimentado para captá lo. Nem os soldados,
nem os habitantes chegaram a prendê-lo.
O imperador, entretanto, mandou-lhe um jo
vem cortesão a pedir-lhe que viesse à cidade e
se apresentasse na corte.
O bandido, tocado por este convite simples
e cordial do imperador, tornou se brando qual
uma ovelha e foi ter com o imperador, a quem
confessou todos os seus crimes, pedindo perdão
e clemencia...
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Maurício perdoou tudo e lhe fez presente de
uma grande soma, para que desistisse da vida de
bandido.
O homem, vencido por tanta bondade, prome
teu ie;enerar-se.
Pouco depois caiu doente, e, sentindo a mor
te próxima, chorava dia e noite os crimes da
vida passada. Morreu nestes sentimentos.
O religioso que o tratou durante a moléstia
teve uma visão na noite seguinte, na qual viu os
demonios meterem num dos pratos de uma ba
lança todos os crimes perpetrados pelo bandido.
Os anjos quiseram tomar a defesa do cri
minoso, mas nada encontraram em seu favor. Um
deles b nçou mão do leDço do defunto, o qual
estava todo embebido de lágrimas, e o deposi
tou no outro prato da balança.
Imediatamente o peso destas lágrimas con
trabalançou es crimes. O prato da balança bai
xou. h; o bandido foi salvo.
Se tal é o peso das lágrimas do arrependi
mento, das lágrimas de um bandido, qual não
deve ser o peso das lágrimas que Jesus veiteu
sobre as nossas infidelidades!

2. A s lá g rim a s d e S an ta L u d g a rd a
A Virgem Santíssima apareceu um dia a Sta.
Ludgftrda trajando vestido de luto e to :a choros».
A Sauta perguntou lhe qual era a razão des
ta tristeza.
A mãe de Jesus respondeu lhe que era por
causa dos Albingenses (primeiros protestantes),
que com suas heresias excitavam a cólera de
Deus; e que, para reparar estes ultrajes a con
verter os herejes, era necessário um jejum ri
goroso e outras penitencias.

Santa Ludgarda, comovida pela tristeza da
Virgem Santíssima, prometeu fazer tudo para
converter estes maus.
De lá em diante jejuava e pedia com lágri
mas a conversão deles.
As lágrimas cavaram-lhe dois sulcos pro
fundos no semblante. O jejum contínuo a redu
ziu a um esqueleto.
Nosso Senhor manifestou se a eia um dia,
agradecendo-lhe por teispleiteado tão bem a cau
sa dos pecadores; e de própria mão enxugou as
lágrimas que lhe corriam dos olhos, e disse que
cada uma daquelas lágrimas era o preço do res
gate de uma alma.
Felizes aqueles que sabem chorar suas cul
pas e as dos pobres pecadores!
Vendo as lágrimas de Jesus derramadas so
bre Jerusalem e sobre nossos pecados, tenha
mos confiança no valor delas, e peçamos que sir
vam de resgate às nossas faltas.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiin iii

10- DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XIX. 41—47
9. Naquele tempo propôs Jesus esta. pa
rábola a uns que confiavam em si mesmos co
mo (si fossem) justos e desprezavam os ou tros:
10. Subiram dois homens ao templo a fa
zer oração : um fariseu e outro publicano.
11. O fariseu, de pé, orava no seu interior,
desta fo rm a : Graças te dou, ó Deus, porque não
sou como os outros homens, ladrões, injustos,
adúlteros, nem como este publicano.
12. Jejuo duas vezes na semana ; pago o
dízimo de tudo o que possuo.
13. O publicano, porém, conservando-se a
distancia, não ousava sequer levantar os olhos
ao céu ; mas batia no peito, dizendo: Meu Deus,
tem piedade de mim pecador.
14 Digo-vos que este voltou justificado para
sua casa, e não o o u tro : porque quem se exal
ta será humilhado, e quem se humilha será
exaltado.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

A humildade
O espírito litúrgico deste domingo é a exal
tação da hum liade.
O contraste estabelecido por J. C:is‘o e n tre o
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fariseu orgulhoso e o humilde publicano é uma
sentença de condenação do orgulho e de glorifi
cação da humildade; sentença que vem como co
dificada na conclusão fin al: Quem se humilha
será exaltado, e quem se exalta será humilhado !
Esta virtude básica da santidade é muito co
nhecida pelo nome, mas, relativamente, poucos
são os que tem dela uma noção exata.
De suma utilidade será, pois, examinar de
perto os fundamentos desta virtude, para nos fa
cilitar a sua prática. Por isso estudemos aqui:
1. O que é o o r g u l h o ;
2. O «pie é « h u m ild a d e .
São duas considerações que nos permitirão
mergulhar o olhar até ao fundo das nossas misé
rias e, ao mesmo tempo, alcançar os cumes da
santidade. Para muitas pessoas serão talvez no
ções desconhecidas, ou mal conhecidas!
I.

O

q u e

é

o

o r g u llio

A palavra orgulho exprime uma dupla ten
dência que todo homem tem em si: a e s t im a
excessiva de si mesmo e o d e s e j o da estima
dos outros.
Estas duas inclinações têm origens diferen
tes, ou, melhor, nascem de sentimentos distin
tos : A estima de si c uma exugeração viciosa
da dignidade pessoal; e o desejo da estima dos
outros é um exagero da sociabilidade, que pro
cura adquirir um lugar que não lhe compete.
Estas duas tendências são uma exaltação do
e u p r o p r lo . A primeira nos exalta a nossos
proprios olhos; e a segunda deseja exaltar-se
diante dos olhos dos outros.
Tal distinção é essencial para se compreen
der perfeitamente o orgulho e a humildade.
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Diz-se muitas v e z e s : A humildade é a ver
dade. Nada mais justo. Disto é preciso concluir
que o orgulho é a mentira. E, de novo, nada mais
certo. (1)
Mas, para compreender o que é a tal verda
de, é necessário saber bem em que consiste a
tal mentira.
Notemos que o orgulho é o exagero de dois
sentimentos nobres outorgados ao homem : o sen
timento de dignidade pessoal e o desejo da es
tima dos outros.
Não devemos declarar a estas tendências
naturais uma guerra de morte, mas, sim, regula
mentá-las. Devemos libertá-las de todo excesso,
e conservar-lhes a fôrça e a beleza,
O sentimento da estima de si mesmo é muito
legítimo. E’ o proprio Deus que o depositou no
fundo de nossa natureza, para sustento da nossa
personalidade. Foi Deus quem nos deu o poder
de ficarmos concientes da justeza das nossas
idéias, da nossa força e dos nossos direitos.
Sem este sentimento, o homem cairia facil
mente numa especie de torpor; teria medo de
todo esforço, e recuaria diante de qualquer di
ficuldade.
O desejo da estima, por sua vez, é honesto
e ativo. E’ um sinal de consideração para com
os outros, uma especie de submissão a seu juízo.
Graças a este desejo, muitas pessoas não ani
madas por motivos sobrenaturais fazem certos
atos de generosidade que não fariam s^m ele, e
em que até nem pensariam sequer. }K ele, pois,1
1) Ubi autera est liuuiilitas, ibi et sapientia — Prov XI, 2
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um eslímulo poderoso a que alguém se conserve
no cumprimento do dever.
A estima excessiva de si aparece pelo senso
autoritário, ou pelo espírito de independencia.
O desejo excessivo da estima dos outros
mostra-se peta preocupação ou perturbação, pro
duto do medo da crítica, e que faz nascer, con
forme as naturezas, a irritação, o desgosto, a in
veja, a calunia.
,
Eis o mal em sua raiz e em suas manifesta
ções. Apliquemos-lhe agora o remedio.
lí.

O que

é

a h u m ild a d e

Ficou já dito que a humildade é a verdade,
assim como o orgulho é a mentira do excesso.
Por outra pnrte, duas especies de humildade
correspondem às duas especies de orgulho que
examinámos.
A ’ estima de si mesmo opõe-ie a humildade
€l«* d e s p r ê z o ; ao desejo da estima dos outros
opõe se a humildade de a b je ç â » .
A humildade de desprezo é baseada no desprôzu de si, e excitada pela convicção de que
n a d a somos.
0 '-a, pura que alguém se despreze, é preciso
conhecer-se e comparar-se aos santos. «Quem se
conhece se despreza», diz a imitação. (1)
A humildade de abjeião baseia se essencialmente no horror no pecado, e consiste em ver
em si a feiura e deformação do pecado, e em
julgar-se, por isso, objeto de desprezo e abjeção.
Nada somos, e nada podemos seDãoi pecar. (2)
Deste modo, vemos que a humildade se apoia so
bre um duplo pedestal: Nada sou e nada posso l 1
11 Qui bone sei|tsum cognosuit sib ipsi vilecist— lm. L .I, Gap. II
2) Siue me iiíliil potestis facere — Joau. XV , 5
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A ’ primeira vista, parece que tais sentimen
tos deviam st-r naturais ao homem. Eram-uo an
tes do pecado original. Iníelizmente, o pecado
perverteu musa natureza, e hoje, para readquirir
estes dois pnncipios de bom senso e de íé, o
homem tem que empreender uma luta tenaz, já
pelo raciociuio, para adquirir a convicção, já
pelo esforço, para fazer atos desta convicção*
Deus é tudo, e nós nada somos. Eu sou aquele
que é, (1) d s?e Deus a Moisés. E nós somos aqueles que não são. (2)
Aparecemos um dia neste mundo... mas sécu
los nos precederam, e talvez outros hão de se
guir-nos... Nesta duração de poucos dias, que é
a vida, ocupamos umas horas precipitadas... e de
pois o silencio baixará sobre nós tal o lago pro
fundo que traga uma pedra que lhe fez ondular
por um instante a superfície.
Nada somos: apenas um vapor que desapa
rece... (3) uma poeira que o veulo carrega e
dispersa (4) sem deixar nenhum vestigio. (5)
*

*

*

A consequei c a deste nada é que nada po
demos. Nossos atos são da mesma natureza que
o nosso ser.
O nosso ser subsiste, mas não vemos o poder
criador que o sustenta. Nós agimos, mas não ve
mos tão pouco este mesmo poder que nos anima !*1

I) Ego smii (|ui smn — Ex., 111, I I
-M Snbstanlia mea tanquani nilii 1um auto to — Ps XXXVlll, G
3) Qiiao est enim vita vostra ? Vapor est iid niodicuin parens,
ct deinceps exterminabitur— Jac. ]V 15
I) Momento liomo quia pulvis cs ct in pulverem roverteris—Gen.
111, 19
5) Ad niüiluin redactus sum ot nescivi— Job. XXX, 15
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Os homens se agitam, combinam mil negocios,
pensam... escolhem... amam. Ora, tudo o que
ha de positivo nestes atos é produzido antes
pela ação de Deus do que pela deles.
E assim deve ser. O contrario estaria em
contradição com a natureza das cousas. Deus,
que tudo pode, não pode comunicar-nos o poder
de lazer um ato positivo fora dE le; isto seria
constituir-nos criadores.
Eis o que somos e„o que podemos. Que mo
tivo poderoso para sermos humildes ! para de
clararmos guerra a este triste exagero que é o
orgulho!
III. C on clu são
Diante destas noções compreendemos me
lhor quaoto é vã e ridícula a complacência que
tomamos em nossas pretensas qualidades; com
preendemos como é temeraria a confiança que
em nossa vontade depositamos; compreendemos
como é injusta a atribuição que nos fazemos dos
bens que com a graça de Deus realizamos.
Como podemos ter fé em nós ?
Como temos a coragem de preferir-nos aos
outros?
Contemplemos às vezes o infinito, que nos
envolve de todos os lados, e lancemos nele o
nosso miserável orgulho.
A humildade é a verdade; a única verdade,
porque nos mostra a realidade das cousas: Deus
que é tudo, e nós que nada somos por nós, e só
valemos na medida desta convicção de que rada
somos e nada podemos. A humildade é, pois, a
nossa condição essencial. E isto explica as exprobaçõea que J. Cristo lança contra os orgulho
sos, e o carinho com que Ele acolhe cs humildes.
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EXEMPLOS

1. O Im p e r a d o r H e ra c lio
Tendo retomado de Chosroés a cruz do Sal
vador, Heraclio quis levá-la com toda a soleni
dade para o lugar donde havia sido retirada.
Para este trabalho glorioso, revestiu-se dos
adornos imperiais, e colocou sobre a cabeça o
diadema de ouro.
Mas, quereudo assim carregar a cruz de Je
sus Cristo, ioi lhe impossível dar um passo avan
te... llrua força invisível o prendia sempre no
mesmo lugar.
O Bispo de Jerusalem lhe dis.se então: «Im
perador, por certo, este Juxo imperial não con
vem à cruz de humildade que carregais!»
O Imperador compreendeu. E tei do-se des
pojado das iusignias e do diadema imperiais pô
de percorrer todo o trajeto com a cruz no ombro.
A humildade é condição necessária para
seguir a Jesus Cristo.

2. C a río m a n o , r e i d a A u stra sia
Tendo tomado a resolução de deixar o mun
do, sem nada dizer, foi Caríomano, com um de
seus oficiais, para o convento do Monte Cassino,
onde foram recebidos ambos como Irmãos coadijutores, sem declinar nomes e procedência.
O abade do convento deu a Caríomano o
oficio de auxiliar de cozinha.
Pouco habilitado ueste oficio, o rei não deu
bem’ conta do emprego, a ponto de exasperar o co
zinheiro, que, certo dia, lhe aplicou uma violenta
bofetada. Caríomano nada disse.

Mas, tendo-se renovado o ultraje uma segun
da vez, o ex-oficial, que estava perto, não se
conteve, e retribuiu a bofetada ao cozinheiro.
Este queixou-se ao abade. Mandou o abade
chamar os dois auxiliares culpados.
Como desculpa, o ex-oficial disse: — «Como
poderei suportar um ultraje feito a homem tão
distinto pela virtude e a nobreza?»
O abade exigiu que ele se explicasse. Então,
indigitando Carlomaço, o ex-oficial disse: —«Eis
Carlomano, rei dos 'Francos, que, por amor a
Jesus Cristo, renunciou a seu reino...»
Diante disto, todos os monges caíram de jo
elhos diante de Caidomano. Este também pros
trou-se de joelhos, procurando persuadí-los de
que não era o que se dizia, mas, sim, um gran
de pecador!
Para satisfazer-lhe a humildade, preciso foi
o abade conferir-lhe os ofícios mais obscuros do
mosteiro, como o; de pastorear o rebanho e os
gansos.

3. S ã o V e n ce slau
São Venceslau era duque da Boêmia. Tendo
sido chamado pelo Imperador Otão I, para assis
tir à reunião geral de Worms, por não querer
faltar à missa, chegou^atrasado à reunião.
O Imperador e os outros príncipes, para ma
nifestarem publicamente o descontentamento a
eles causado por este atraso, resolveram não se
pôr de pé quando entrasse o duque.
Mas, apenas apareceu Venceslau, o Impera
dor se levantou, foi á porta recebê-lo e, com ve
neração, o levou para perto de seu trono, onde
o assentou.
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O que determinou o Imperador a esta reso
lução súbita e estranha foi ver ele dois an
jos que acompanhavam o duque e o cobriam com
uma grande cruz de ouro.
O Imperador erigiu o ducado da Boêmia em
reino. Venceslau, porém, jamais usou o título de
rei.

11* DOM. DEP. de PENTECOSTES
liVANGEHLO (Marc., VII. 31—37)
31. Naquele tempo deixou Jesus os confins
de Tiro, e veio por Sidom ao m ar de Galileia,
atravessando o território da Decápole.
32. E trouxeram lhe um surdo e. mudo, e
suplicavam lhe que lhe impusesse a mão.
33. Enlão Jesus, lomando-o à parte dentre
a multidão, meteu, lhe os dedos nos ouvidos; e
cuspindo, com saliva tocou a sua língua.
34. E, levantando os olhos ao céu, deu um
suspiro, e d i s s e -l h e : Ephphela—que quer dizer:
abre-te.
35. E imedialamenle se lhe abriram os ou
vidos e se lhe soltou a prisão da língua, e fa
lava claramude.
3o.
E ordenou lhes que a. ninguém o disses
sem. Porém, quanto mais Iho proibia, tanto mais
o publicaram.
37. E tanto mais se admiravam, dizendo:
Tudo Irm frito bem.; fez que ouçam os surdos,
e falem os mudos.

COMENTÁRIO LITÚRÜICO

Os deveres de estado
0 milagre da cura do surdo-mudo é. como a
introdução deste evaugellio, que tem por conclu-
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8ão o perfeito cumprimento dos deveres de es
tado.
Jesus veio a este mundo para o salvar pelo
ensino da verdade e a prática da virtude.
Ora, a prática da virtude não consiste, como
muitos pensam, no exercício de grandes e subli
mes atos de heroísmo, mas, sim, na fidelidade à
lei de Deus e no perfeito cumprimento dos de
veres de estado.
E’ o q ie J(sus fez e ensinou. (1) A sua vida
escondida, humilde, durante trinta anos, é a rea
lização viva deste principio; e este principio é
reconhecido pelos proprios judeus, que excla
mam maravilhados: Ele fez tudo bem feito I (2)
Meditemos hoje esta sublime doutrina, tantas
vezes esquecida, mas tão necesearia para a ori
entação da nossa vida. Vejamos:
1. O q u e são os deveres de estado,
2. O n de estão encerrados.
Estas considerações, às vezes mal compreen
didas por certas almas, indicarão a linha certa
e reta para nossa piedade e nossas viitudes.

I. O q u e são os d e v e re s d e estad o
;Os deveres de estado <=ão a precisão e a apli
cação dos mandamentos de Deus e dos conselhos
evangélicos.
Os mandamentos são claros e positivos em sua
expressão, como o são os conselhos; porém, na
prática, ha uma aplicacão a fazer.
Os mandamentos devem ser todos observados.
Quanto a eles não ha, pois, escolha a fazer-se,
é uma lei universal. Só a aplicação varia, con-

li Q u í b ctt'.pit Jesus íacere et docere — Act. 1, J
2) Bene omuia fecite — Marc. 7, 37

forme of» condições exteriores e as disposições
i iteriores.
Quanto aos conselhos, por não poder a mes
ma pessoa curnprí-los tidos, é necessário fazer
se uma escolha.
Pois bem, esta aplicação prática dos man
damentos e esta escolha a fazer-se dentre os
conselhos — eis o que constitue os deveres de
estado.
Tais deveres, poi;tauto, não são uma cate
goria de obrigações oú de orientações distintas
dos mandamentos e dos conselhos; são, antes,
modos práticos de executá-losj
Daí ura duplo objeto nos deveres de estado:
1. O morio propiio e pessoal de observar os
mandamentos; 2. Os conselhos evaugélicos que
nos cabem e que é prudente ou necessário ob
servar.

Quanto aos mandamentos, a sua substancia
é absoluta e a mesma para todos; 'a aplicação,
porém, deve ser especializada. O preceito ex
prime o principio geral. E’ o dever de estado
que particulariza a aplicação especial.
O quarto mandamento, por exemplo, tem por
objeto a autoridade, e atinge, universalmente, to
dos os homens; na organização social cada qual
exerce qualquer autoridade e está sujeito a uma
outra.
E«te mandamento é, pois, universal; mas na
sua execução, grande diferença ha entre supe
riores e súditos
E quanta diferença ha entre os proprios su
periores, pois ha patrões, professores, governan
tes, chefes de toda3 as condições.
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Para os súditos, a mesma diferença existe:
filhos, alunos, criados, empregados, inferiores de
toda qualidade.
Todos tem de observar o preceito geral. Cada
um, entretanto, observa de modo diferente, con
form e o proprio estado.
E assim para cada mandamento.
Com relação aos conselhos evangélicos, po
dem-se classificar os homens em três estados:
os sacerdotes, os religiosos, os leigos.
Ha conselhos que ,convêm a todos, como: a
paciência, a humildade a mansidão; na prática,
porém, estes conselhos têm que estar de acordo
com os deveres profissionais.
A perfeição sacerdotal, religiosa e leiga exi
g e a abuegação e a mortificação, mas de modo
diferente para cada estado.
E até mesmo para cada um destes estados
os princípios de santificação se diferenciam, ne
cessariamente.
Nem todos os sacerdotes exercem as mesmas
funções.
Nem todos os religiosos seguem as mesma3
constituições.
Nem todos os leigos exercem a mesma pro
fissão.
Estas diferenças são indicadas dos deveres
de estado. (1)

II. O n d e estão In dicad os
Vejamos agora quais os deveres particulares
a cada estado.
Para os sacerdotes vêm, eles indicados nas1

1) Ut tiigno ambulotis vocatione qua vocati estis. — Eph., IV l
2a
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leis eclesiásticas, que são umas liturgicas, e ou
tras, disciplinares.
As leis liturgicas prescrevem as relações do
sacerdote com Deus; as leis disciplinares indi
cam suas relações com os homens.
E’ nas leis liturgicas que se concentram pa
ra os] sacerdotes os três mandamentos da pri
meira táboa da lei, bem como os conselhos, que
fixam suas relações com Deus e é aí que ad
quirem uma como forma sacerdotal.
Do mesmo modo, os mandamentos da segun
da táboa da lei, não contidos no Direito Canôni
co, bem como os conselhos, que regulam suas
relações com os homens.
E’, pois, nesta dupla categoria de leis, pró
pria a seu estado, que os sacerdotes devem pro
curar e encontrar a regra próxima e a forma
apropriada de sua piedade clerical.
•

*

*

Para os religiosos, os deveres estão expres
sos na Regra. (1)
A Regra é o manual autêntico e a fórmula
completa das obrigações do religioto.
Deus lhe traçou, com carinho meticuloso, até
às minúcias, o caminho da sua santa vontade.
Duas partes essenciais resumem toda Regra
religiosa: Uma, ritual, indica os seus deveres
para com Deus; outoa, disciplinar, orienta a von
tade e indica o objeto de cada virtude a praticar.
Preceitos e conselhos, para o religioso, con
centram-se, deste modo, na regra, segundo a qual
ele deverá revestir-se da forma particular e da1

1) Quicumque liano regulam sccuti fuerint, pax super illo&
et misericórdia. — (;al., VI, 1G.

fisionomia própria da vida religiosa de seu ins
tituto.
Para os leigos, os deveres de estado são fi
xados pelas regras profissionais próprias a cada
um. O magistrado tem as regras da magistratura;
o militar tem os regulamentos da sua corpora
ção ; o negociante, o médico, o operário, o pai,
a mãe, os filhos, os empregados, todos, e cada
um em sua situação, possuem obrigações respec
tivas, próprias, traçadas por regras mais ou me
nos explícitas, ou por usos legítimos, que têm
força de lei.
III. C on clu são
Estas verdades são conhecidas por todos sem
dúvida; muitas vezes, não o são, à plena luz.
Nada é mais desconhecido que os deveres
de estado, em seu sentido religioso e sobrenatural.
A devoção do sacerdote nunca será sólida,
produtiva, se não for apoiada sobre as leis ecle
siásticas o penetrada do espírito destas leis.
A perfeição do religioso jamais será sólida,
real, se não for conforme ao espírito de sua
regra.
Nunca a religião dos leigos será sincera e
santificante, se eles não cumprirem lealmente
os deveres profissionais.
Cada estado tem seus deveres proprios. De
modo que a perfeição, em si a mesma sempre,
é diferente, na prática, para o sacerdote, para o
religioso, para o leigo.
Cada um, além dos deveres gerais de bom
cristão, tem que cumprir os deveres proprios de
seu estado. Deus lhes pedirá conta rigorosa dos
segundos como dos primeiros.
Cuidemos, pois, conforme o conselho do di
vino Mestre, de fazer tudo bem feito.
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EXEMPLOS

1. Os dois m on ges
Dois solitários do deserto pediram com ins
tância a Deus lhes mostraese o modo perfeito âe
serví-lo.
Certo dia, pois, ouviram uma voz do céu,
que os mandava-a Alexandria, onde encontra
riam um homem chamado Eucaristo, e cuja espo
sa se chamava Maria.'
Foram logo para a cidade indicada, e per
guntaram pelo tal Eucaristo. Mas ninguém o co
nhecia.
Passando diante de uma humilde choupana,
renovaram a pergunta a uma senhora que. em'
trajes de trabalho, estava varrendo, à frente da
casinha.
—Eucaristo ó o meu marido—respondeu ela.
Entrem e descansem. Ele não demora chegar em
casa.
Ao anoitecer, de fato, voltou Eucaristo com
um pequeno rebanho de ovelhas que havia leva
do para pastar a beira-rio.
Os dois solitários pediram lhe, na intimidade,
contasse o seu modo de viver.
O pobre pastor ficou assustado.
— Meu modo de viver... mas, queridos irmãos,
é o mais simples possível! Sou pobre e ganho o
pã^ de cada dia no suor de meu rosto. O men
trabalho é cuidar de meu pequeno rebanho e la
vrar um pedaço de terra. Procuro fazer tudo is 
so com a intenção de agradar á Deus.
O meu único desejo é cumprir com os meus
^deveres do estado, pois penso que cada um de
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ve santificar-se na condição em que está, fazen
do tudo bem feito.
Os dois solitários, edificados, compreenderam
a lição que Deus lhes dava pelo exemplo deste
homem do mundo; Fazer bem e por ainor de
Deus tudo o que deviam fazer.

2. S an ta G e rtru d e s
Santa Gertrudes, religiosa ainda jovem, era
de saúde fraca, de modo que, não somente nada
podia fazer mais que as outras, mas, muitas ve
zes, tazia menos.
A sua aspiração única era fazer tudo de um
modo perfeito, para, de6te modo, suprir, pela qua
lidade, o que lhe faltava na quantidade dos ser
viços.
Este cuidado agradou tanto a Deus, que Ele
a favoreceu com aparições e fez dela uma confi
dente do seu amor.

3. S ão L u iz d e G o n zag a
Encontraram num caderno escrito por São
Luiz de Gonzaga a resolução que havia tomado
e executado: Cuidarei, acima de tudo, em fazer
bem todas as minhas ações, para deste, modo me
elevar até Deus.

4. Santo In á c io
Observando um dia um Irmão que, com ne
gligencia, varria um corredor, Santo Inácio per
guntou lhe por amor de quem estava fazendo
aquele trabalho.
O Irmão lhe respondeu que o fazia por amor
de Deus.
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— Se o fizesses por amor dos homens— res
pondeu o santo,— seria desculpável a tua negli
gencia ; porém, por amor de Deus... é um insul
to fazer as cousas tão mal feitas para um tão
grande Senhor!

5. S ão F ran c isc o de S ales
A uma pessoa, que tinha mais zelo para au
mentar os exercícios espirituais do que para pro
gredir na perfeição, escreveu São Francisco de
Sales:
■'
«Se cada ano quiserdes fazer mais exercí
cios espirituais, será preciso, em breve, reci
tar o Oficio duas vezes por dia, pois que o re
citais uma vez. Já jejuais duas vezes por sema
na; em breve, será preciso jejuar sete vezes.
Querendo aumentar conlinuadamente as peniten
cias, será preciso jejuar duas vezes no mesmo
dia... F como fareis então?
Procedei com mais simplicidade. Tendes bas
tantes exercícios e mortificações; procurai fazêlos com mais fervor, miis alegria e mais amor,
e progredireis na perfeiyão».

12- DOM . DEP. de PENTECOSTES
EVANGEHLO (Luc., X. 23-37)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
23. Ditosos os olhos que vênn o que vós
vêdes.
24. Porque eu vos afirmo que muitos p ro
fetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e
não o v ira m ; e ouvir o que vós ouvis, e não o
ouviram.
25. E eis que se levantou um certo doutor
da lei, e lhe disse para o ten ta r: Mestre, que
devo eu fazer para possuir a vida eterna ?
26. Jesus lhe disse: O que é que está escri
to na lei ? Como lês tu ?
27. Ele respondendo, disse: Amaras o Se
nhor teu Deus com todo o teu coração, com to
da a tua alma, e com todas as luas forças, e
com todo o teu entendimento, e a teu próxim o
como a ti mesmo.
28. E Jesus lhe disse: Respondeste hem;
faze isso, e viverás (etemamente)
29. Mas ele querendo justificar-se a si mes
mo, disse a Jesus: E quem é o meu p róx im o?
30. E Jesus, retomando a palavra, disse:
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e
caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram
(do que levava); e tendo-lhe feito feridas, reti
raram-se, deixando-o meio morto.
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31. Ora, aconteceu que passava pelo mesmo
caminho um sacerdote, o qual, quando o viu,
passou de largo.
32. Igualmente, um levita, chegando perto
daquele lugar e vendo o, passou adiante.
33. Mas um Sam.aritano, que ia o seu ca
minho, chegou perto-dele; e quando o viu, m o
veu-se de compaixão.
34. E aproximando-se, ligou-lhe as feridas,
lançando nelas azeile e vinho ; e pondo o sobre
seu jumento, levou-o a uma estalagem, e teve
cuidado dele.
35. E no dia seguinte tirou dois dinheiros
e deu os ao estalajadeiro, e disse-lhe: Tem cui
dado dele; e quanto gastares a mais eu to sa
tisfarei quando voltar.
30. Qual destes três te parece que foi o
próximo daquele que caiu nas mãos dos la
drões ?
37. E ele respondeu: O que usou com ele
de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: Vai e
faze tu o mesmo.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

O amor de Deus
O espírito da liturgia de hoje é o grande
preceito divino: Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a lua alma, com
todas as tuas forças e com todo o teu entendi
mento !
E’ a perfeição, a santidade que o EvaDgelho
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aí nos apresenta numa frase tão luminosa quão
sublime.
E’ o primeiro, 6 o grande mandamento, o
mandamento que encerra todos os outros, como
diz São João.
O segundo completa este primeiro: Amar ao
próximo por amor de Deus, ou melhor, amar a
Deus no próximo, como já explicámos num dos
domingos precedeDtts. (1)
Hoje vamos concentrar a nossa atenção so
bre o primeiro mandamento, examinando breve
mente os dois pontos principais do assunto:
1. N e c e ssid a d e deste amor;
2. M eios de crescer neste amor.
Possam estas considerações excitar em nos
sa alma ardentes desejos de adquirir o amor de
Deus e de nele crescer.

I. N e c e ssid a d e d este a m o r
Conhecer Jesus Cristo é o primeiro dever do
cristão. Mas não basta; é preciso amá-lo: Aquele
que não ama Nosso Senhor Jesus Cristo seja
anáterna, exclama o Apóstolo. (2)
A razão é que o amor, para os homens, de
ve ser a consequência do conhecimento.
Digo para os homens, pois o demonio co
nhece Jesus Cristo, mas não pode amá-lo, por
que está condenado à morte eterna. (3)
Criados à imagem de Deus, cuja essencia é
o amor—Deus charitas est— os homens não po
dem viver sem amor.
Escutemos o grande doutor do amor—Santo1

1) Cf. pág 3001 «A caridade fraterna..

2)

Si quis non amat Dominam nostrum Jesum Christum, sit
MiiMthema. — I. Cor. XVI, 22
3) Qui nua diligit manet in morte—I. Joan, III, 14.
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Agostinho: «Nada é tão grande quanto o amor»,
exclama ele. (1)
E’ por isso que Deus ordena que o amemos.
«Não amar é ser detestável e execrável», diz
ainda, o mesmo santo. (2)
Devemos amar. E’ uma necessidade absoluta.
O homem pode viver sem riquezas, sem posição
social, sem amigos, sem coníorto; mas não pode
viver sem amar.
Vista pois a necessidade do amor, a grande
arte é saber escolher o que podemos amar. (3)
Desgraçados aqueles que amam o que não
é digno de amor ! As íeridas no coração são sem
pre mortais.
Para o homem, tudo depende da direção de
seu amor. O homem é o que é o seu amor. «Amas
a terra? Serás teira ! Amas a Deus, tornar-teás Deus!» — comenta Sto. Agostinho. (4)
Quereis escrever a historia de um homem,
de uma íamilia, de uma nação ? Procurai onde
está o seu amor... Não vos enganareis nunca f
aí está toda a filosofia da historia.
«Dois amores construiram duas cidades, diz
ainda o Sto. Bispo de Hipona. O amor de Deus,
que vai até ao desprezo de si mesmo, construiu
a cidade de Deus ; o amor de si mesmo, que vai
até ao desprezo de Deus, construiu a cidade de
satanaz.
Amar a Deus em Jesus e para Jesus, é n
céu... não amá lo, ê o inferno, pois o'inferno é
a ausência do amor — «Ivcus ubi non amat/ur».1

1) Magna res est amor. — S. Agost.
Detestandi et miserabiles, si niliil anietis. — i<j.
3) Aniate, sed quia anietis, videt. — id.
Torram diligis? terra es; Deum diligis ?*Deus es — id.
2 )

± )

E' a razão por que Jesus Cristo veio a este
mundo.
Ele veio trazer-nos o amor.
O amor foi que o tirou do seio da Santíssima
Trindade, arrancou-o aos esplendores divinos,
lançou-o sobre a palha do presepio, pregou o
nos braços de uma cruz e o conserva preso nbs
abismos eucarísticos!
Aí Ele brada continuadamente: amor!... amor!...
E espera o nosso amor. Amar e ser amado—eis
a sua grande paixão e o seu eterno desejo.
A nossa própria alma é um abismo, escan
carado, a que nada deste mundo pode encher;
e este é o seu tormento: estar vasia—Passio vocanlis animce, diz muito bem S. João Crisóstomo.
Enchei a alma com todos os bens, cora todas as
honras, com todos os prazeres deste mundo; não
fareis senão crescer o seu tormento! Ela quer
o amor de Deus, o amor deste Jesus amoroso, o
o único amor que pode acalmar o seu tormento,
encher o seu vacuo, dar-lhe a felicidade... «Com
Eie a vida é suave paraíso, sem Ele a vida
é terrível inferno», diz a Imitação. (1)

IV. M eios d e c re s c e r neste a m o r
O amor nunca d iz : basta; aspira sempre a
mais.
Devemos pedir o amor, pois é um dom divivino que o homem não pode adquirir com as
próprias forças.
Mas não basta pedir. Preciso é nos esfor
cemos por adquirí-lo. Para isto, ha um meio; é
a contemplação:1

1 Esso sine Josu, gravis est infcmus: et esso cum Jesu,
dulcis paradisus — Im. Lib. II., Cap. VIII.
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da beleza de Jesus,
da sua bondade,
de seus sofrimeutos.
Três fontes inesgotáveis de amor, ao alcan
ce de todos.

A sua b e le z a
Ponbamo-nos em frente de Je6us... e eis-nos
em face de dois abismos de beleza: o da sua
humanidade e o da sua divindade. (1)
O seu corpo, formado do sangue puríssimo da
Virgem Imaculada, é a obra prima da divindade.
A beleza celeste de 6eu semblante grangeouIhe todos os corações; bastava um olhar seu para
conquistar os apóstolos, e as multidões, cativa*
pelo seu encanto, tudo deixavam para seguí lo.
Ele foi belo em toda parte: belo em seu
nascimento, belo em sua vida oculta e pública,
belo em seus exemplos e palavras, belo em sua
agonia e em sua morte! «Ele é belo na flagelação, Ele é belo na cruz e belo no sepulcro», t(2)
exclama Sto. Agostinho.
Desde o iustante primeiro de sua união com
o Verbo, a alma de Jesus recebeu a plenitude
de todas as belezas, na ordem da natureza, na
ordem da graça e na ordem da gloria. A sua inteligeucia via Deus em todo o esplendor da di
vina essencia, e a sua vontade .adheria a esta
essencia de modo indissolúvel. Já neste mundo,
Ele gozava a felicidade do céu.
A su a b o n d a d e
A bondade nos encanta ainda mais que a beleza.
Qaereis conquistar un coração? Começai1

1) Speciosus fórum prae filiis honiinum. — Ps. XLIV, 3.
2) Pulclirer in flagellis, puleher in ligno. pulclier in se
pulcro. — S. Agost.
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por amá-lo ! Já o bavia dito Sêneca: «Fzs am ari?
a m a !» E’ impossível resistir à íorça unitiva do
amor.
Partamos desle principio, e procuremos al
guém que nos tenha amado ou d o s ame mais que
Jesus, e que, mais que Ele, nos tenha dado pro
vas de amor.
Amar é d a r; e a prova suprema do amor é
dar a vida por aqueles que amamos.
E só Jesus Cristo nos deu uma tal prova de
am or!

O s seus sofrim en tos
A contemplação dos sofrimentos de Jesus é
o meio mais poderoso de excitar em nós o amor
por Ele. Oh! contemplêmo-lo em seu estado so
fredor !
Vêde esta criancinha tirilando de frio no
presepio!
Vêde esta vílima que se estorce de dor na
flagelaçãw e nos braços de suplicio da c r u z !...
Vêde esto corpo enregelado pela morte, todo
ensanguentado e sulcado pelos golpes!
Vêde este cadaver iívido, desfigurado, num
sepulcro! . . .
Eis o am or... São os saltos do am or!
De um salto, Jesus precipita se do céu ao
seio de Maria... Com um outro, do seio de Maria
ao presepio... Com um outro, precipita-se do pre
sepio sobre a cruz... e da cruz na escuridão do
sepulcro ! . . .
Oh ! como Ele é belo do meio de seus sofri
mentos ! . . .
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III. C on clusão
Eis o que nos pede o grande mandamento do
amor. Amar pouco é amar indigaamente. Amar
parcialmente não é amar. Jesus quer todo o nos
so coração, Ele não admite partilha!
Conta-se que, no tempo do Salvador, como se
ouvisse falar muito dos milagres dEle, ,o Senado
romano se reuaiu, e'um dos senadores, após bri
lhante discurso, pediu fosse erguida no Panteon,
ao lado dos deuses dó'império, uma estátua de
Jesus Cristo.
Todos aplaudiram Um deles, entretanto, não
concordou. Pedindo a palavra, disse: «Ilustres se
nadores, não quero contradizer à resolução to
mada ; pois, teado viajado pela Palestina, nin
guém mais do que eu pode admirar este Jesus
de Nazaré... Mas devo advertir vos que Ele não
admite rival ueulium... Ele quer ser o úuico ! ...
quer tudo, ou não aceita nada!...
Querendo, pois, colocar a sua estátua no
Panteon, mister é retirar dali todos os deuses e
deixar para Jesus Nazareno o templo inteiro !»
E Jesus não foi honrado com uma estátua
no Panteon. Os romanos tinham demasiado ape
go a seus falsos deuses.
O velho senador dissera bem : «Jesus quer
tudo, ou não aceita nada!»
E’ a razão por que tão poucas pessoas amam
sinceramente a Jesus Cristo.
Querem dar-lhe um cantinho no coração, um
pedaço de amor... e Jesus protesta. Ele quer
ser amado, como Ele o disse no evangelho de
hoje, com todo o coração, com toda a alma e
com todas as forças.
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EXEMPLOS

1. P a la v r a s dos Santos
O Santo Cura d’Ars dizia: — «Vi muitos ho
mens se ^queixarem nesta vida de não terem
amado bastante o bom Deus; mas não encontrei
ainda nenhum que se queixasse de tê-lo amado
demais e servido com demais zelo».
Sto. Agostinho dizia: «Vós nos fizestes para Vós,
Senhor, e o nosso coração fica inquieto enquanto
não repousa em vós». E lembrando-se dos anos de
sua mocidade, em que não tinha amado a Deus,
este santo Doutor exclamava: « 0 ’ Beleza sempre
antiga e sempre nova, por que vos conheci e vos
amei tão tarde ? »

2. A B e m -a v e n tu ra d a Irm ã B e a triz
A Bem-aventurada Beatriz de Ferrara, da
Ordem de S. Domingos, foi uma das primeiras
religir sas do mosteiro de Santa Catarina de Sena,
em Ferrara.
Eia predisse que, apesar de muito jovem,
(contava apenas 20 anos) havería de morrer pri
meiro que as outras.
De fato, uns dias antes de terminar o seu
noviciado, caiu doente e morreu. Depois da mor
te, apareceu a uma de suas eo Irmãs e ihe dis
se : Oh minha Irmã, amai muito a Deus! é nisto
que consiste a vida eterna!
Vários milagres tornaram a sua momoria céle
bre em toda a Itaiia, e até hoje o seu túmulo é
objeto de grande veneração.

_
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3. S. Ben to L a b r e
A uma senhora que lhe perguntou que é p re
ciso para amar a Deus, o santo respondeu:
«Necessário seria ter três corações num só :
o primeiro de fogo, para amar a Deus; o segun
do, de carne, para amar o próximo e, sobre
tudo, os pecadores; o terceiro, de bronze, para
amar a nós mesmos!»

4. O lá, C a r ro n !
A historia de Napoleão conta que este impe
rador, ao voltar da ilha de Elba, passou pela ci
dade de Mure, no Dauphené. A multidão se aco
tovelava na rua para ver o ilustre guerreiro.
Napoleão, passando, reconheceu um de seue ve
lhos soldtdos e lhe gritou, chamando-o: — Olá,
C a rro n !
Carron corre depressa para casa e diz a sua
esposa: Mulher, dê-rae o meu fuzil; o Imperador
me reconheceu, parto com ele !
E este homem deixou a familia, eletrizado
por aquela palavra de seu antigo chefe.
E nós ficaremos insensíveis diante dos con
vites de nosso Deus, que tanto nos ama e tanto
deseja a nossa felicidade?
m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1.3: DO M . DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XVII. 11—19

11. Naquele tempo, indo Jesus para Jeru
salém, passou pelo meio da Samaria e da G alileia.
12. E ao entrar numa aldeia saíram-lhe
ao encontro dez homens leprosos, que pararam
ao longe.
13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus*
Mestre, tem compaixão de nós.
14. Tendo-os Ele visto, disse-lhes: Ide, mos
trai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquan
to iam, ficaram limpos.
15 E um deles, quando viu que tinha fica
do limpo, voltou atrás glorificando a Deus em
alta voz.
16. E prostrou-se p or terra a seus pés
dando-lhe graças; e este erà Samaritano.
17. E Jesus disse: Não são dez os que foram
curados ? e onde estão os outros nove ?
18. Não se encontrou quem voltasse e desse
g lo ria a Deus, senão este estrangeiro.
19. E disse-lhe: Levanta-te, v a i; a tua fé
te salvou.
» ■'0 3C8JS'
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COMENTÁRIO LITÚRGICO

A gratidão
O ensino que ressalta da cura dos dez lepro
sos e que o divino Mestre quer salientar é o es
pírito de gratidão pelos benefícios recebidos.
A gratidão é uma virtude que dimana da hu
mildade, e, por isso, é especialmente exaltada por
Nosso Senhor.
Jesus cura dez leprosos. Todos estão satis
feitos e alegres, e sentem a necessidade de ir
comunicar sua alegria aos parentes e amigos.
E’ um sentimento natural; mas este sentimen
to suplanta outro sentimento, de uma ordem mais
e l e v a d a o da gratidão para com o benfeitor.
Jesus se queixa de que, dentre os dez cura
dos, um apenas venha agradecer-lhe o beneficia
da cura milagrosa.
Para desenvolver em nós este sentimento no
bre, que se torna uma virtude pelos motivos que
o inspiram, meditemos a seu respeito, vendo que
ele:
1. E’ uma le i n a t u r a l;
2. E’ uma le i s o b re n a tu ra l.
Estes dois aspectos da gratidão nos inspira
rão sua prática para com os homens e para com
Deus.

I. E ’ um a le i n a tu ra l
A simples lei natural obriga o homem a amar
seus semelhantes, ainda que estes sejam ingra
tos para com ele.
Mas, necessariamente, devemos mais amar
àqueles que nos prestam serviços, pois que se
mostram nossos amigos e benfeitores.

Amor com amor se paga. E benefício, pagase com gratidão. Todo beneficio recebido exige
uma retribuição.
Aqueie que não paga as suas dividas é in
justo ; mas o que não paga uma dívida de grati
dão é mais injusto ainda.
Os animais sabem mostrar gratidão àqueles
que lhes dão o alimento ; só o homem, muitas ve
zes, retribue o beneficio pela ingratidão.
A ingratidão é dos mais detestáveis vicios,
pois é um rebento do orgulho, que nada tem, que
tudo recebe, e não quer reconhecer que nada
tem e tudo recebe.
O orgulhoso se envergonha de ter recebido um
beneficio, oculta-o quanto pode, irrita-se contra
quem Iho recorda.
Forque atravessamos hoje uma época de de
cadência moral e social ?
E’ porque a gratidão vai diminuindo cada vez
mais no meio dos homens.
A sociedade está baseada sobre a permuta
ção de serviços.
Deus, para unir-nos mutuamente pelos vín
culos da caridade, quis que todos necessitásse
mos uns dos outros.
Os superiores precisam dos serviços dos in 
feriores, os inferiores precisam da assistência
e auxilio dos superiores; os iguais precisam dos
socorros (le seus semelhautcs.
Fercorramos todas as condições, todas os
classes sociais, todas as idades, desde a infanda
até à velhice, e veremos que neste mundo nada
pode subsistir sem contínuas c mutuas trocas de
serviços.
Ora, estas permutações tão necessária'', são
alimentadas pela gratidão.

E’ o sentimento e a expressão desta bela vir
tude que tornam dnc.es e amaveis estas permutas, enquanto a ingratidão as torna importunas,
duras, e às vezes hostis.
A gratidão atrai a mão benfazeja de que pre
cisamos; a ingratidão a repele.
A gratidão chama o socorro ; e a ingratidão
nos lança no desamparo.
A gratidão estreita os laços da amizade; a in
gratidão os afrouxa e rompe.
Mesmo nas famílias de-ve reinar a gratidão,
para que aí não reine a discórdia.
Quais são as famílias mais felizes ?
São aquelas cujos membros procuram pres
tar serviços uns aos outros e sabem agradecer
os benefícios recebidos, para, assim, provocar
novos benefícios.

II. E ’ um a le i s o b re n a tu ra l
A mesma lei, porém com mais rigor ainda,
existe na ordem sobrenatural.
Os homens dependem, mais ou menos, uns
dos outros; mas todos nós dependemos inteira
mente de Deus, de quem tudo recebemos.
A nossa existência é um dom de Deus. (1)
A nossa conservação é uma criação contínua
que merece de nossa parle uma ação de graças
contínua.
Os bens corporais e espirituais que recebe
mos são uovos benefícios da liberalidade de
Deus.
Na ordem sobrenatural, os benefícios são ain
da mais extensos e maiores.
Um Deus incarnado no seio da Virgem Ima-1
1) I[>se feeit

1103 et 11011 ipsi nos —Ps. XCIX, 3
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culada... Um Deus nascido em um presepio...
vivendo no trabalho. . .
Um Deus açoitado barbaramente... coroado
de espinhos... crucificado entre dois criminosos...
expirando no meio de suplícios atrozes... «~ j •
Um Deus sobrevivendo a si mesmo no Tabernáculo... permanecendo alí oculto, desampara
da. .. tantas vezes ofendido pelos sacrilégios e
as profanações... e amando sempre, apesar das
quedas e revoltas da humanidade...
Oh ! dizei-me, tantos benefícios não excitam
imensos desejos de retribuir pt la gratidão ta
manha liberalidade e tanto amor?
A Igrej 1 nos manifesta admiravelmente os
sentimentos de que devem estar possuídos nossos
corações, quando diz, no Prefacio da missa, que
devemos dar graças a Deus sempre e em toda
parte. (1)
Assim como não ha em nossa existeucia um
só momento que não seja um beneficio de Deus,
nela não deve haver também um só instante, em
que não manifestemos a nossa gratidão. (2)
Este pensamento fez nascer na Igreja esta
bela e ardente invocação, que os antigos repetiutu sempre: Graças a Deus! Deo g r alias f
Este devia ser o grito contínuo a se elevar
de todos o ! peitos cristãos, já para lembrar os be
nefícios que recebemos iucessuntemente, já para
agradecer estes mesmos benefícios e para dispôr-nos a outros que Deus nos reserva.

III. C o n c lu sã o
Aproveitemos o ensina ministrado pelo divi
no Mestre na ocasião da cura dos dez leprosos.I.
1) Soinpor ot ubiquo gratias agere — l’ref.
2) lu omnibus gratias agite: h:ec cst ctiini voluntas Dei —
I. Thcs.V, 18.
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Acostumemo-nos a reconhecer em tudo a mão
beníazeja do Criador. Agradeçamos lhe sua bon
dade para conosco, e, pela gratidão, provoque
mos novos benefícios.
Que nunca Jesus Cristo possa dizer de nós
o que disse dos leprosos curados: Porventura
não foram dez os curados ? Não se achou quem
voltasse e viesse dar gloria a Deus, manifestan
do a sua gratidão !.-..
A gratidão deve manifestar-se:
pela oração da manhã, ao começarmos o dia;
pela oração da uoite, quando ele finda;
antes e depois das refeições;
nas tentações e nas alegrias.
Ver o dedo de Deuseoi tudo — eis a grande
sabedoria.
Dar-lhe graças por todos os acontecimentos
— eis a santidade !
«Fazei tudo em nome do Senhor, dando-lhe
graças por tudo», recomenda o Apóstolo. (1)
.

EXEMPLOS

1. São J o ã o B e rc h m an s
S.
João Berchmans, desde criança, mostrouse admirável na prática da gratidão para com
aqueles que lhe faziam o bem.
Tendo entrado na Companhia de Jesus, es
tes sentimentos dilataram mais aiuda o seu co
ração. Não deixava passar um dia sem oferecer
a Deus orações' fervorosas e sacrifícios penosos
por seus benfeitores; e nesta categoria colocou1
1) Oniiio (juQdcunuiue facitis... munia in nomine Domiiii
Josu Christi, grat.ias agentes L»co. — Col. III, 17.
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não somente seus superiores, mas os professores
e colegas que lhe prestavam qualquer serviço.
Sentindo em si, por inspiração divina o quanto es
timula para o bem a demonstração da gratidão,
ele oferecia todos os meses a seus mestres e aos
colegas que lhe haviam prestado serviço, um
ramalhete espiritual, formado de certo número de
comunhões, de terços, de vias-sacras, jaculatorias e sacrifícios.
Depois da morte do santo jovem, o Padre Picolomini, um de seus professores, mostrou cer
to número destes bilhetes que havia conservado
e nos quais estavam mencionados todos os be
nefícios recebidos e as expressões de gratidão
do santo.
Saibamos agradecer a Deus tudo o que da
sua mão liberal recebemos.
A ingratidão fecha o coração dos benfeito
res, e a gratidão o conserva sempre aberto.
2. O Im p e r a d o r T eo d n sio
O Imperador Teodosio pedira ao Papa Dâmaso um preceptor para seu filho.
O Papa lhe deu o diácono Arseoio.
Confiando-lhe o filho, o Imperador lhe disse:
«De hoje em diante, o senhor será pai dele
mais que eu».
E um dia, tendo encontrado o filho a dar a
lição sentado, obrigou-o a levantar se e a nunca
responder ao preceptor senão de pé e de cabe
ça descoberta, em sinal de gratidão pelos bene
fícios que dele recebia.
3. B e lo s e x e m p lo s d e g ra tid ã o
1. O leão de S. Gerásimo
2. Outro leão
3. Gratidão de um argelino
Cfr. Comentário moral, pa'g. 319.

14* DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGEHLO (Mat. VI, 24-34)

24. Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis
cípulos : Ninguém pode servir a dois senhores ;
porque ou odiará um e amará o outro, ou ha
de afeiçoar-se a um e desprezará o outro. Não
podeis servir a Deus e à riqueza.
25. Portanto vos d ig o: não andeis (demasiadauiente) inquietos com a vossa vida nem com
o que (vos é px^eciso) para vestir o vosso corpo.
Porventura não vale mais a vida que o alimento,
e o corpo mais que o vestido V
20.
Olhai para as aves do céu, que não semeam nem ceifam, nem fazem provisão nos ce
leiros; e contudo vosso Pai celeste as sustenta.
Porventura não sois vós muito mais do que
elas ?
27. E qual de vós. por muito que pense, p o
de acrescentar um cóvado a sua estatura ?
28. E porque vos inquietais com o vestido ?
Considerai como crescem os lírios do campo',
eles não trabalham nem fiam.
29. E digo vos todaoia que nem Salomão
em toda a sua gloria se vestiu jam ais como
um destes.
30. Se pois Deus veste assim uma herva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao
forno, Iquantojnais a vós, homens de pouca fé l
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31. Não vos aflijais pois, dizendo: Que co
m erem os? ou: que beberemos? ou: com que nos
vestiremos ?
32. Porque os gentios ê que procuram (com
excessivo cu dado) todas essas coisas. Vosso
P a i sabe que tendes necessidade de todas elas.
33. Buscai, pois, em prim eiro lugar o reino
de Deus e a sua ju s tiç a ; e todas estas cousas
vos serão dadas p or acréscimo.
34. Não queirais, portanto, andar fdemasiadamente) inquietos pelo dia de amanhã. Porque
o dia de amanhã cuidará de s i ; a cada dia bas
ta o seu cuidado.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

Deus e o dinheiro
Eis um contraste quasi brutal que o espírito
litúrgico nos apresenta hoje, e que, em todos os
tempos, é de uma atualidade premente.
Deus e o dinheiro! Contraste que se pode
comentar dizendo:
Ou a virtude, ou o vicio!
Ou a felicidade, ou a desgraça!
Ou o céu, ou o inferno!
Ou a salvação, ou a perdição!
Eis o que Jesus Cristo uos apresenta no evan
gelho de hoje. Ninguém pode servir a dois se
nhores.
Deus é um Senhor, o único e verdadeiro Se
nhor. O dinheiro é outro senhor, mas íal60 , ti
rânico.
E tudo isso está energicamente expresso nes
ta sentença fulminante do divino Mestre: Não
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podeis servir a Deus e ao dinheiro! Buscai p r i
meiro o reino de Deus e a sua justiça.
Meditemos lioje esta sentença, para nos com
penetrarmos da sua verdade e de suas consequên
cias em nossa vida. Examinemos:
1. A foute do mal;
2. Os seus rem ed los.
Estas considerações,. de conclusão radicalmeute opostas às idéias do mundo, devem fazer
refletir seriameute os possuidores de bens terre
nos.

I. A fonte do m a l
Temos aqui uma fórmula concreta e sim
ples do o regime da vida sobrenatural: o sobe
rano Bem, oposto aos bens miseráveis des
te mundo. E’ a doutdna da renuncia, justificada
por um raciocínio de bom senso.
Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso
coração.( 1)
Logo, aqueles que iazem do dinheiro o seu
tesouro, colocam nele o coração, em vez de o
entregarem a Deus.
O desapego é condição essencial, para al
guém amar a Deus.
Um dia o Cardeal Wiseman discutia cora um
utilitarista inglês sôbre a existência de Deus.
Aos argumentos claros e irrefutáveis do Cardeal,
respondeu o inglês com toda a fleugma : Não vejo
Deus. nunca o vi, não creio !
O Cardeal escreveu então Duma folha de pa
pel a palavra : Deus, e cobriu a coin uma libra
esterlina.
1J IJbi
Multli. VJ, 21

eniin est tlusauruin

tuum, ibi cstetcor liiuin

O inglês abriu os olhos desmesuralameutej
— Que vês ? perguntou o Cardeal.
— Uma libra esterlina...
— Nada mais?
— Nada mais.
O Cardeal tirou a moeda, e perguntou :
— Agora, que vês ?
— Vejo agora : Deus!
— Que impedia de ver Deus?
O inglês calou-se. Compreendeu a lição.
Quantos ha nas mesmas condições: não vêem Deus, porque Deus es*á encoberto pelo di
nheiro !
Deus e o dinheiro!
Deus foi encoberto pelo dinheiro. O homem
material só enxerga o dinheiro... Se Deus é
tudo para a alma espiritual, o dinheiro é tudo
para o homem material.
O dinheiro é a chave do gozo. Com ele com
pra-se o bem estar, o prazer. Com o dinheiro tu
do é possivel: seduzir, corromper, abrir todas as
portas.
A sabedoria do mundo é correr atrás do di
nheiro ; a sua felicidade é possuir dinheiro.
O homem material julga tudo pelo dinheiro.
Rei soberano, o dinheiro desculpa tudo. O
crime único é não ter dinheiro, é a pobreza!
Em inúmeros casos 6 a paixão do dinheiro
que conserva o homem afastado de Deus. Digo
a paixão, porque a paixão é independente da
fortuua. Aiguem pode não ter nada o ser vítima
da paixão do dinheiro, ser queimado pela ambi
ção; absorto nas cogitações de o ganhar, sacri
fica por ele a concieucia e a ^eternidade, autes
ainda de possuir um ceitil.
Ha muito pobre com alma de avarento e co
ração de mau ric o !

Se o homem é dominado pela paixão do dinheiro, é-lhe dificil ser honesto. Para ele, todos
os meios são bons para «lazer» dinheiro. Todos
sabem o que significa isto !
Quautas injustiças, quantos crimes hipócritas
e cíuicos são cometidos diariamente por aqueles
que, custe o que custar, querem lazer fortuna!
Esta cobiça desenfreada é a moléstia do nosso
século. E’ a epidemia- que lavre de cima a^baixo, na sociedade.
Nos meios em que’ a religião não tempera
esta febre, a educação minutrada aos filhos ou
tra cousa não é que uma iniciativa precoce,
um ensaio desta caça selvagem ao dinheiro.
O rico, quando tem a paixão do dinheiro,
desvia-se do bem e expõe-se a mil tentações.
A riqueza suscita e fomenta o bem-estar, o
orgulho, o g o z o ; causa a volúpia e as desordens
que dela emanam. Quando alguém está tão bem
na terra, se possue um ninho tão suave, como
levantará os olhos para o céu ?
Nada mais vé, nada mais sente do que está
aciaia de seu dinheiro.
E quando vem a morte, quando sua mão bru
tal sacode todo este luxo, oh! então, o acordar
é tremendo, a decepção h orrível! Eis porque o
Evangelho repete tantas vezes: Desgraça aos
ricos ! (1)
Eles têm maior dificuldade em salvar a sua
alma. E’ mais fácil, diz o Mestre divino — é
mais facil um camelo passar pelo fundo de uma
agulha, que o rico (apaixonado) entrar no re i
no do céu ! (2)
Li Vae vobis, divitibusl - Ltic , Ví, 24
Dives difficile ihtrabir in rcgiiuin ctrloruni— Math XIX. 2:5
2) Facilius est... canielum per foranion acus transire, quani
divitem iutrure in regnuui cudoruin.— Mattli. XJX, 24.
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II.

Os seus re m e d lo s

O quadro é triste, mas real. As consequên
cias da paixão do dinheiro são imensas. Feliz
mente, nem todos os ricos são apaixonados pe
lo dinheiro, e ba ainda quem saiba possuí-lo
com desapego. Ha mesmo quem o torne meio de
santificação, segundo o conselho do Apóstolo:
Mas tu, homem de Deus... manda aos ricos
deste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus
v iv o ; que façam o bem, que se tornem ricos em
boas obras, que dêem prontamente, que repar
tam, que juntem para si um sólido tesouro p a 
ra o futuro, afim de alcançarem a verdadeira
vida (1)
O desapego é, pois, a lei fundamental da
salvação do rico.
*

*

Ha duas especies de desapego :
O d e s a p e g o r a d i c a l , dos perfeitos: Se
queres ser perfeito, disse Jesus Cristo, vai, ven
de o que tens e dá-o aos pobres, e terás um te
souro no céu, e depois vem e segue me. (2)
E’ a abnegação perfeita, a renuncia total,
própria da vida religiosa. E’ a gloria das nossas
Congregações e Ordens.
Todos não são obrigados a tanto, visto que
todos não são chamados. Isto é o privilegio das
almas escolhidas por Deus.1
1) T i m ,

V í,

1 7-2 0

2| Si vis perfectns esse... vade, vende qu£e babes, et da
pauperibus. et. habcbis thosaurum in cuelo: et veni, sequere me.

AMatlb. tXIX, 21 j

—
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O u so r a z o á v e l : a justa medida no emprego
dos bens deste mundo. Não somente é permitido,
mas é até um dever rigoroso, para quem tem
responsabilidades, preocupar-se com a vida ma
terial.
Contudo, esta preocupação não deve absor
ver totalmente a atividade, o tempo e o coração
do católico. A legítima preocupação dos interes
ses temporais não .deve fazer perder de vista os
interesses superiores da alma. Deve haver mode
ração.
Os deveres de estado de um pai de familii»,
de um negociante, etc., podem, perfcitamente,
conciliar se com a vida cristã.
O que é preciso evitar é o excesso, é não
deixar que as preocupações se degenerem em
paixão, pois é impossível, como diz N. Senhor,
servir a dois senhores, (1) sobretudo quando os
preceitos de um estão em oposição aos do outro.
Pois bem, Deus e o dinheiro — o espírito do
evangelho e as idéias do mundo - os preceitos
da morai cristã e a moral mundana—a humilda
de e o orgulho—u caridade e o egoismo—a sen
sualidade e a castidade — a volúpia e a mortifi
cação — tais são os dois senhores que dominam
o mundo !
São assaz numerosos aqueles que procuram
levar uma vida a dupla facie, que põem um pé
num campo e outro no campo adverso, que pro
curam agradar a Deus o. ao mundo, ou, como
diz o riíão popular, que acendem uma vela a
Deus e outra ao diabo.
Estes já estão julgados por Jesus Cristo : - 1
1 Nfeinu potesi duobus dominis servite. — M:itlh VI, 24
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Nemo potest. E’ impossível! Não ha acomoda
ção aceitavel! Quem não está comigo, está conra mim, (1) diz o Salvador.

III. C o n clu são
Tenhamos a coragem de tirar a conclusão
desta3 considerações.
O Evangelho é um código completo, que nos
apresenta dois graus de perfeição : O preceito
de regra de vida, que se impõe a todos, e o con
selho, que^se dirige ao escol dos escolhidos, es
timulando as almas generosas e atraindo-as para
a santidade.
Os santos nos indicam o caminho. A me
nos que alguém sinta vocação manifesta, não es
tá obrigado a subir tão alto. Entretanto, todos
devem andar no mesmo caminho. O caminho da
salvação é um só.
Cuidemos, pois, que o nosso coração não se
apegue ao dinhebo! Regulamentemos a nossa
vida material em face da palavra de N. Senhor:
«Procurai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça, e estas cousas vos serão dadas por acrés
cimos.
Deus antes de tudo, em primeiro lu gar!
Abaixo de Deus e conforme os deveres de
estado, os bens da terra, a fortuna, procurada
6em paixão, possuída sem apego desordenado,
utilizada para o bem. Tal é o código evangéli
co, e o modo de mudar em instrumento de san
tificação o que constilue tão grande obstáculo
ao nosso aperfeiçoamento.1
1) Qui não est mecum, contra me ett.. Matth. — XII, 20
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EXEMPLOS

1. O m a u ric o do E v a n g e lh o
É típica a parábola do mau rico, narrada
por Nosso Senhor.
Ela salienta 2 categorias de homens: os que
procuram a Deus e os que buscam o dinheiro.
Havia—diz Jesus — um homem rico que an
dava iuxuosamente vestido e levava uma vida
regalada e ociosa, oferecendo aos amigos lautos
banquetes.
Havia também um mendigo, chamado Láza
ro, que jazia cheio de chagas à porta do rico,
suplicando que lhe matassem a fome com as mi
galhas caidas da mesa dos banquetes. Mas nun
ca lhe deram cousa alguma; apenas os cães vi
nham lamber-lhe as feridas.
Aconteceu que o mendigo morreu e foi le
vado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado nas
profundezas do inferno.
Este, em meio dos tormentos atrozes que
sofria, permitiu-lhe Deus erguesse os olhos para
o céu e lá visse a Lázaro no seio de Abraão.
— «Pai Abrahão, exclamou o mau rico, tem
misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe
na agua a ponta de seu dedo e me refresque a
linguu ressequida, porque estas chamas me ator
mentam horrivelmente!»
Disse, porém, Abraão: —«Lembra-te de que
possuíste muitos bens em vida, ao passo que Lá
zaro somente recebeu pesares e sofrimentos . . .
Agora ele é consolado e tu, atormentado».
Que lição tremenda para os imitadores do
mau rico!

385
2 . U m B isp o sem c a m isa
Dom Daviau, arcebispo de Viena, e depois de
Bordéus, bem que de familia riquíssima, nada
conservava de seus rendimentos; dava tudo aos
pobres, até a própria roupa.
O fiel criado do palacio, não sabendo como
melhorar a rouparia de seu senhor, imaginou um
estratagema:
Dirigindo-se ao arcebispo, pediu-lhe encarecidamente uma esmola para comprar umas ca
misas para um aucião, que não tinha mais roupa
nenhuma: «E’ um pobre digno de compaixão, se
nhor Arcebispo, merecedor de toda a vossa ca
ridade».
— «De todo o coração ajudo a este pobre —
respondeu o Arcebispo. Eis 200 francos, o único
dinheiro que tenho em casa. Compre camisa pa
ra este seu protegido, e cousa boa.»
Dias depois o Arcebispo vestia camisa nova
e ao manifestar sua admiração ao criado este
lhe revelou o estratagema, dizendo: «O bom aucião sem camisas eraVossa Excia.»

3. O ric o A b la v io
Ablavio, um dos grandes dignitários da cor
te de Coustautiuo, só pensava em acumular di
nheiro.
Um dia, o Imperador tomou-o pela mão e
lhe disse com afeição: «Ablavio, porque acumu
lar dinheiro ?» E, traçando com a espada a figu
ra de um esquife, ajuntou: — «Na tua morte, tu
não terás senão o espaço que acabo de traçarse ainda o tiveres!»
Foi uma profecia. Ablavio foi assassinado e
cortado em pedaços.
25

15- DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. VII. 11-1G)

11. Naquele tempot foi Jesus a uma cidade
chamada N a im ; e iam com Ele seus discípulos
e muito povo.
12. E quando chegou perto da porta da ci
dade, eis que era levado um defunto a sejmltar, filho único de sua m ãe; e esta era viuva ;
e ia com ela muita gente da cidade.
13. E tendo-a visto o Senhor, movido de
compaixão para com ela, disse-lhe : Não chores.
14. E aproximou-se, e tocou no esquife. E
os que o levavam pararam. Então disse Ele :
Jovem, eu te digo, levanta-te.
15.
E sentou-se o que tinha estado morto, e
começou a falar. E (Jesus) entregou-o a sua
mãe.
COMENTÁRIO LITÚRGICO

O culto dos mortos
O Evangelho de hoje é de uma ternura tão
penetrante que é impossível alguém 10 lo com
vagar e devoção, sem sentir-se comovido.
Como o grande coração de Jesus Cristo ma-

nifesta aí toda a extensão da sua bondade para
com aqueles que sofrem!
Jesus vai entrar na cidade de Naim, em com
panhia de seus Apóstolos e discípulos.
Nessa mesma hora, sai dali um cortejo fú
nebre; umas pessoas que carregam um esquife
onde jaz estendido o cadaver de um jovem, filho
único de uma viuva.
A pobre mãe, triste, cabisbaixa, segue o cadaver do filho. Ela chora; não vê nada, não
enxerga nada, e, talvez, nem percebe a presen
ça de Jesus... Ela só vê o filho morto.
Mas Jesus vai ao encontro de sua dor, e, apro
ximando-se, faz parar os carregadores, e diz à
mãe aflita: N oli flere — Não chores!
Dirigindo se, em seguida, ao morto, continua:
Jevem, eu te ordeno, Levanta-te ! (1)
O unirlo levanta se cheio de vida, e Jesus o
entrega a t-ua mãe.
Como tudo isso é suave, belo e atraente!
O que parece ter tocado tanto o coração de
Jesus é o amor com que esta pobre mãe acom
panha os restos de seu filh o; em oiitros termos,
é o culto que ela devotava aos mortos.
Vamos entreter-nos hoje sobre este culto,
examinando:
1. A razão do cu lto dos mortos;
2. O m e io de ajudar as almas.
O culto dos mortos é uma parte integrante
e até essencial da Igreja Católica. A comunhão
dos santos une as Igrejas padecente, triunfante,
e militante; deve, pois, haver entre elas um cul
to de orações, ou de linvocação.1
1) Adolescens, diço tibi: surge. — Luc., VII, 13.
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I. Ã ra z ã o do cu lto
Chama-se culto a manifestação exterior dos
sentimentos interiores de respeito ou de confian
ça que temos para com alguém.
O culto dos santos nos impele a invocá-los,
porque eles estão perto de Deus, de quem são
amigos.
O culto dos mortos nos leva a rezar por eles,
porque não temos a. certeza de que já estão no
céu, mas antes supomos que ainda estão no pur
gatório, pelo que, para eles imploramos a miseri
córdia divina. (1)
Deve haver entre os vivos e os mortos re
lações de cordialidade, de interesse, um verda
deiro intercâmbio de serviços.
Nós honramos e invocamos os sautos do céu;
eles nos protegem e nos ajudam.
Rezamos e sofremos pel«s almas do purga
tório; elas intercedem por nós perto de Deus.
E’ um único e mesmo culto: o culto dos mor
tos ; mortos do céu e mortos do purgatório.
A doutrina católica abre as mais consoladoras perspectivas sobre a doce comunhão das al
mas dos eleitos que nos deixavam.
Ela nos permite pensar que estes queridos
mortos não estão ausentes, m s apenas separa
dos de nós, como por ineio de um véu. (2)
O pai, a mãe, o filho, o uu.ig<> que amámos
na terra não estavam present"
'-emente pelo
corpo, mas pela
Agpra, < e qm foi arreba*tado; mas a alma continua a viver, e continua.

li Nescit huino ntrum amorc amore im ntlio digtius sit.
i-cel IX.. I.
^
^
^2 ivvliilict.o vbs Deo'taii7ju'iin "cx moiUHs**vi*v; ni<'*sr—Ittnm VI, iíi
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perto de nós, ombora nãò a possamos ver mate
rialmente.
Escutemos um instante a voz daqueles que,
por uma graça especial, sentiram mais intima
mente a comunhão de afeição entre a Igreja padecente e a Igreja militante.
«Aquele que choramos, escreveu Fénelon,
não se afastou de nós, tornando-se iuvisivel.
Ele nos vê, nos ama, e se interessa pelas nos
sas necessidades».
E em outro lu gar:
«Não foram senão os sentidos e a imagina
ção que perderam o seu objeto. Aquele que não
mais podemos ver, mais do que nunca e6tá perto
de nós. Nós o encontramos, sem cessar, cm Deus,
nosso centro comum. Aí ele nos vê, e aí alcança
para nós os verdadeiros auxilios. Melhor que nós.
conhece as nossas enfermidades, ele, que não
está mais sujeito a elas.
«Quanto a mim, que durante tantos anos fui
privado de sua presença, eu lhe falo, abro-lhe
o meu coração, creio enconlrá lo diante de Deus.
E embora o tenha chorado amargamente, não
P 's-o acreditar que o tenha perdido. Oh ! como
é real esta sociedade íntima com os mortos que
ridos e venerados!»
São Bernardo escreve também:
«A moite não separa dois corações unidos
pela piedade. O aparente afastamento de vossa
filha — escreve ele numa carta a uma mãe des
consolada— não resfria o seu amor por vós, nem
a impede de ver-vos em Deus, e nem tão pouco
permite Deus que ela vos não ouça quando dela
falais. Os mortos não estão ausentes, mas ape<nas invisíveis.
.
<
«As almas dos justos não nos deixam, e, se o
quisermos, continuarão a ficar perto de nós^fá-
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zendo-nos experimentar uma não sei que paz indescritivel, porém real.
«Chamemo-los muitas vezes pelas nossas ora
ções, aspirações e boas abras, pois aue isto íoi
que os fez ganhar o céu e que para nós tam
bém o há de alcançar!»
Não é consolador esta lembrança dos mortos
queridos e dos 6antos que veneramos ?
E’ a consolação do grande dogma da comu
nhão dos saatos.

II. M eios dè e ju d a r as a lm a s
Devemos invocar as almas que já entraram
na gloria do céu e auxiliar as que estão ainda
detidas nas chamas do purgatório.
Como nunca temos certeza da entrada das
almas no céu, a não ser que sejam santos cano
nizados pela Igreja, devemos sempre rezar pe
los nossos queridos mortos.
A oração é o primeiro e grande auxilio que
devemos aos que morreram.
A oração pelos mortos é tão natural que o
coração humano a teria inventado se a religião
não a tivera prescrito.
Vemos sofrer aqueles que amamos, vemo-los
morrer... E eles vão para um outro mundo não
levando nada! Nus saimos do seio de nossa mãe,
diz Job, e nus para a terra voltaremos. (1)
Em face disto, o primeiro brado de nosso
coração é este: O’ meu Deus, vós que sois to
do poderoso, protegei aquele que amo! Tende
vós compaixão dele, porque uu já nada mais
posso fazer por ele !
E’ isto o que todos nós sentimos. Supri-1
1) Nudus egressus sum (le utero... mídus revertar. -- Job, I, 21
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mindo as orações pelos mortos, os infelizes pro
testantes contradizem os mais sagrados sentimen
tos do coração humano. Eles nos dizem : Não
rezeis pelos mortos, não é permitido. O coração
humano, porém, lhes responde': Eu quero rezar
por eles; sinto a necessidade de rezar por eles.
*

*

*

De todos os meies para auxiliar as almas do
purgatório, é o santo sacrifício da missa o mais
poderoso e o mais eficaz.
As famílias verdadeirarnente cristãs nunca
deixam de mandar celebrar, de vez em quando,
uma missa pelos seus mortos queridos.
In f e liz m e n t e , h a p essoas tão e s q u e c id a s , q u e
d e ix a m p a s s a r m e s e s e ano s, s e m p e d ir u m a s a n 
ta m is s a p e lo s seus d efu D to s.

Outros contentam se tão somente com uma
no 7° ou 30o dia, ou então no primeiro aniversário.
E’ uma barbaridade, e, muitas vezes, uma
injustiça!
Eis que um pobre pai de familia e uma mãe
sacrificam a saude e a vida para dar a seus fi
lhos uma educação condigna; trabalham até ao
último suspiro, na velhice como na mocidade,
para lhes deixar um meio de vida... E depois
estes filhos ingratos gozam, esbanjam os bens
recebidos por herança, e, em retribuição, nem
uma missa sequer para estes incomparáveis ben
feitores, que são seus pais!

Um meio, não menos eficaz, de sufragar os
mortos, embora de menos valor que o santo sa-
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criíicio, mas ao alcance de todos, é fazer a sa
grada comunhão por eles.
Aqui não pode existir nenhuma desculpa.
Pode ser que o pobre não tenha recursos neces
sários para, vez ou outra, mandar celebrar uma
missa. Todos, porém, podem fazer a santa comu
nhão. Para tal não ha despesa a fa z e r; hasta
um pouco de boa vontade, basta ter gratidão para
com os queridos invisíveis.
A sagrada comunhão, oferecida a Deus como
expiaçâo das faltas defuma alma querida, é um
meio de incalculável valor para abrir-lhe as
portas do céu.
Ha outros meios aiuda, é certo; não pode
mos enumerá-los todos hoje; entretanto, lembre
mo-nos aiuda da Via-sacra, da recitação do ter
ço, da esmola dada em sufrágio das almas, etc.

III. C on clu são
Acabando esta curta instrução, todos deve
mos sentir que ha uma falha em nossa vida es
piritual. Não somos bastante unidos a nossos que
ridos amigos do purgatório. Nós invocamos os
santos em nossas necessidades; mas, nesta invocaçã'-, ha antes egoismo que caridade.
Socorrendo as almas do purgatório, lucramos
muito, sem duvida; estas almas, uma vez no céu,
não se esquecerão da nossa caridade; entretan
to, o que devemos visar primeiro uão é a nossa
vantagem, e, sim, a felicidade das almas.
[Jtiamo nos a nossos mortos. O seu exemplo
nos ha de estimular, e a vista de seu estado
lamentável de expiação ha de ser para nós um
poderoso meio de preservação do mal. •
Vivamos com eles, para que eles vivam co
nosco. Rezemos por eles para que eles, por gra-
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tidão, se tornem os nossos amigos e intercessores perto de Deus.
Tal prática uão é somente uma verdade rea
lizada. E’ uma verdadeira virtude, uma parte da
grande caridade fraterna.
EXEMPLOS

1. A Im p e ra triz M atild e
Santa Matilde, esposa do Imperador da A le
manha Henrique, o Passarinheiro, e mãe de Otão
Magno, tendo recebido notícia da morte de seu
marido, que acompanhara uma expedição guer
reira, prostrou-se de joelhos aos pés do crucifi
xo para rezar por ele.
Chegado o cadaver, ela levou seus três fi
lhos à camara ardente, fê-los ajoelhar bem per
to dos despojos do pai e lhes disse : «Meus'filhos,
lembrai-vos de que, se tendes direito de subir
ao trono de vosso pai, um dia descereis também
ao túmulo, como ele».
E mandou logo mensageiros pela cidade, a
verem se havia ainda um sacerdote em jejum
para celebrar a santa missa por alma do Impe
rador.
Encontrou-se um sacerdote chamado Adeldoi. A Imperatriz mostrou grande satisfação
e entregou-lhe todas as joias que possuia, pe
dindo que oferecesse imediatamente o santo sa
crifício por alma de seu marido.

2. Um B isp o d e N an tes
Dom João d’Espinay, Bispo de Nantes, publi
cou em 1494 uma circular, ordenando que se es
tabelecesse nas cidades e vilas da sua diocese
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o uso de um homem percorrer as ruas, à noite,
tocando uma campainha, e gritando: — «Vivos,
lembrai-vos dos vossos mortos!»
Como seria util restabelecer em nossos dias
esta prática religiosa, para lembrar aos homens
indiferentes o dever que têm de rezar pelos mor
tos!

3. A c a m p a in h a de ÜTalaca
São Francisco Xavier, durante suas missões,
percorria as ruas das aldeias, tocando campa
inha e convidando o povo para rezar pelos mortos.
A conselho do santo foi nomeado em Malaca
um funcionário público, cujo oficio era percorrer
as ruas da cidade, ao anoitecer, com uma lan
terna acesa e uma campainha, clamando em to
da parte: «Rezemos pelos nossos mortos!»

■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

16- DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XIV. 1 — i l

1. Naquele tempo, aconteceu que, entrando
Jesus num sábado em casa dum dos principais
fariseus para tomar a refeição, eles o estavam
a lí observando.
2. E eis que estava diante dele um homem
hidrópico.
3. E Jesus, dirigindo a palavra aos douto
res da lei e aos fariseus, disse-lhes: E’ lícito
fazer cura no sábado ?
4. Mas eles ficaram, calados. Então Jesus,
pegando no homem pela mão, curou-o e man
dou-o embora.
5. Dirigindo se depois a eles disse: Quem
dentre vós, se o (sou) jumento ou o (seu) boi
cair num poço, o não tirará logo (ainda que se
ja) em dia de sábado ?
0. E eles não lhe podiam replicar a isto.
7. Disse também uma parábola, observan
do como os convidados escolhiam os prim eiros
assentos à mesa, dizendo-lhes:
8. Quando fores convidado para bôdas, não
te assentes no prim eiro lugar, porque pode ser
que outra pessoa de mais consideração do que
tu tenha sido convidada pelo dono da casa ;
9. e que, vindo este que te convidou a ti e
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a ele, te diga: Cede o lugar a este; e tu, enver
gonhado, comeces a ocupar o últim o lugar.
10. Mas quando fores convidado, vai tomar
o últim o lugar, para que, quando vier o que te
convidou, te d ig a : Amigo, vem mais para cima.
Então terás gloria, na presença dos que estive
rem funtamente sentados à mesa.
11. 1'orque todo o que se exalta será hu
milhado ; e o que se humilha será exaltado.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

A guarda do domingo
O evangelho de hoje lembra, era substancia,
o terceiro mandamento de Deus e o primeiro
da Ig reja : Guardar os domingos e festas de
guarda. Ouvir missa nos domingos e festas de
guarda.
Ensina nos também ele a prática da humil
dade.
Os judeus guardavam farisaicamente o doiniugo (sábado na lei antiga), mas não o santifi
cavam. E* contra este abuso que o divino Mes
tre se levanta, dizendo que, se um boi cair num
poço, eles o ti tara. mr.« uno permitem fazer um
ato de caridade neste dia.
A santificação do domingo é uraa das práti
cas mais rigorosas na lei do Evangelho, assim
como a guarda do sábado éra de uraa importati^
cia capital 'na lé i antiga.
v,. ;•
\y .
' 1' Para hoseconfòríBarmOs á6-espír;to do Evan-

gelbo, meditemos hoje e8te assunto, provando que
a violação do domingo :
1. E' um crime contra D e u s ;
2. E’ um crime conira a fa m ília .
Ha sobre este assunto considerações impor
tantes e de imensas consequências; por não se
rem bastante compreendidas devem ser bem me
ditadas.

I. E ’ u m c rim e c o n tra D e u s
De fato, existe uma lei formal, positiva, e
esta lei deve ser cumprida, porque é divina.
Dizem, com toda razão : E’ lei, tem que ser
cumprida! Dura lex, sed lex, diziam os romauos.
A lei é dura, — mas que fazer ? — é l e i !
Pois bem, a santiHcação do Domingo é uma
lei rigorosa, promulgada por Deus no monte Si
nai, no meio de relâmpagos e trovões.'
Eu sou o Senhor... lembra-te de santificar
o domingo. (1)
Por isto é chamado este dia: o dia. do Se
nhor. (2)
Todos os dias são do Senhor. Deus, porém,
nos deu seis dias para o trabalho e reservou
para si o sétimo dia. Tal dia é um bem proprio:
é a propriedade exclusiva de Deus; e Ele não
permite que se lhe retire este dia.(.Ti
Isto aliás é razoavel.
Os homens fazem leis e exigem que sejam
observadas, castigando os transgressores.
Deus também faz a sua lei. .. traça a com
sua própria mão nas tábuas do Dhmi... E não*
1)
k .
*

' Dojjviiuis. . Memento ut (liem sab]>a( i i.isiinctificies.
In oh
nominu‘;i mi c r , nó.
A p nii,v . I „ IP.

'-3, Yiúci ut siibtiiítiun -rireumlifcfetfí liíis

iWt'1- xx- 8Kl.
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exigirá que ela seja observada? Mas então Deus
está abaixo de qualquer governo, de qualquer
autoridade humana ?
A santificação do Domingo incluo sobretudo
uma obrigação sagrada, inviolável. E' a assistên
cia à Santa Missa.
Infelizmente, parece que muitos católicos não
compreendem bastante o valor da Santa Missa.
Fala-se da Missa como de cousa banal, co
mum, e muitos são os que facilmente se dispen
sam deste preceito como se fosse cousa que se
pode fazer ou não.
Era muitos lugares de religião fraca é opinião
já arraigada que as igrejas são húmidas, malsãs,
fontes de moléstia, de resfriamentos, etc.
Entretanto, os que dizem uão receiam ir a
uma festa profana, por medo do frio e das bru
mas da noite.
Se nos lembrássemos de que, lá no altar, Jesus
Cristo baixa do céu, renova a sua paixão, morre
outra vez pelos homens, teríamos mais amor,
mais devoção, mais pontualidade para assistir
mos à Missa.
•;:cA Missa é a visita de nosso Pai celestial,
que quer ver de perto seus filhos e entreterse com cada um deles em particular.
^ Quando passa numa cidade o Presidente
da República, um Governador de Estado, ou até
qualquer homem de posição, mesmo apenas um
astro do cinema, todcs acorrem, todos querem vêlo e ouví-lo; mas quaudo o Rei dos reis, o Presi
dente supremo do mundo, o Governador do uni
verso passa, o mundo, frívolo e despreocupado, se
gue seu caminho, sem sequer dirigir-llie um olhar.
Não é isto um crime contra Deus ?
E’ bem a realização da profecia de Isaias,
que põe sobre os lábios do Salvador a seguinte

— 399 —
queixa: Alimentei meus filhos e exaltei- os. ..
eles, porém, me desprezaram. (1)

II. E ’ um c rim e c o n tra a fa m ília
A violação do Domingo é também um crime
contra a família, e um dos maiores crimes por
que é o único dia em que a familia pode passar
na intimidade do lar.
Durante a semana, o marido, em seus afa
zeres, quasi sempre fora do ambiente familiar,
trabalha, cansa-se no ganha-pão de cada dia.
A esposa tem os cuidados da familia, os
trabalhos proprios de seu oficio e de seu sexo.
As crianças frequentam a escola ou apren
dem um oficio. Deste modo, a familia fica sepa
rada, incompleta, e apenas se encontra junta
durante uns instantes, por ocasião das refeições
principais.
Esta reunião familiar do domingo seria já
uma razão suficiente para fazer compreender a
necessidade do descanso; mus ha uma razão não
menos importante.
Todos sabem quanto o asseio e o vestuário
contribuem para estimular a simpatia. Ora, du
rante a semana, os operários, sobretudo, não po
dem ter com seus filhos o luxo dos vestidos.
Vem o domingo ; a mãe veste os filhinhos
com trajes festivos, usando para com eles de um
cuidado maior. Isto lhes dá um novo atrativo,
uma especie de irradiação à sua inocência,
que excita cada vez mais ,a ternura da mãe, a
dedicação do pai e o amor dos filhos entre si.
E’ uma renovação na vida de familia.
Uma refeição mais apetitosa reune todos os1

1) Filios eiiutrivi et oxaltavi, ipsi autem sprevcrunt me--Is. I.

2.

—
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membros da familia... lia mais alegria... mais ex
pansão, mais mauifestação do amor!
E depoi-s a ida da familia à ig r e ja ... que
belo espetáculo!
Nada ba de mais tocante do que pais to
mando pelai mãos ou carregando em seus bra
ços os filhos e coDduzindo-os à igreja. Tais ce
nas se gravam nos fastos de uma familia e são
como o alicerce do espírito religioso e familiar
que distinguem as familias felizes.
Isto é a parte exterior da vida cie familia.
Assinalemos lambem'a parte interior.
•: i r O homem deve rezar porque depende de
Deus. Mas ha quatro especies de orações neces
sárias :
A oração individual, que cada um deve fa
zer por si.
A oração doméstica, que deve ser feita na
familia.
A oração nacional, que abrange cada país.
A oração da Iyreja, à qual deve unir-se a
humanidade inteira.
Esta oração da Igreja tem o seu dia solene:
o domingo, como tem a sua fórmula e o seu
exercício solene, que é o santo Sacrifício da
Missa.
c - í A ü crianças compreeudem o conjunto destes
exercícios com mais perspicácia do que se julga.
Aprendem por eles que lia uma autoridade
na familia, outra na patria, e outra no céu.
Estas três autoridades se entrelaçam e as in
feriores ficam c irno consagradas pela autorida
de superior assim como a superior se torna mais
visível pelo exercício da autoridade inferior.
Romper com tudo isso, desprezar estas leis
fundamentais pelo desprezo da lei dominical é,
pois, um verdadeiro crime contra a familia.
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III. C on clu são
A guarda do Domiugo é, deste modo, uma
instituição de absoluta necessidade, tanto para
salvaguardar os direitos de Deus, como para
manter as leis da família.
Suprimindo o descanso e a santificação do
Domingo, vê-se o liorrendo espetáculo que nos
apresentam certas famílias sem religião.
O marido passa o dia na 'taberna, onde es
banja, em jogo e bebidas, o que tanto lhe custou
ganhar.
A esposa, vendo o lar deserto, vai procurar
uma distração nas casas alheias, onde a maledi
cência é o menor pecado que se comete, ou no
cinema, onde perde o senso real da vida e o amor
da familia.
As crianças, descuradas, correm pelas ruas,
nos jogos, nos cinemas, ou procuram companhei
ros, que lhes incutem todos os vicios da nature
za solta e sem freio.
Amemos, pois, o dia do Senhor, e façamos
que ele seja santamente guardado em nossas fa
mílias, como sendo a base , talvez mais sólida
da fidelidade a Deus e à familia.
EXEMPLOS
1. Uçn d is c u r s o o p e r á r i o
Era durante a revoluçcjo francesa de 1848.
Os operários de Paris, exaltados, deixaram-se
levar numa especie de vertigem, a uma luta intestina, sem que os homens de boa vontade pu
dessem acalmá-los.
'
26
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Um antigo operário, ora feito sacerdote, de
nome Brücker, assistiu a um dos «meetings» de
revolta.
Oradores sucederam a oradores, sem que
chegassem a pacificar os ânimos.
Brücker levantou-se, e com palavras arden
tes e gesto decidido, começou o discurso:
«Os operários estão queixosos... Eles têm
razão ! Sim, o operário não é tratado como ele
o merece. Não lhe fazem justiça... Ele é despre
zado. Entretanto, é^este grande operário que é
o autor de tudo quanto a ,inércia dos ricos es
banja !
Que ha na terra que não sai de suas mãos?
E apesar disso ele é esquecido e desprezado!...»
Palmas frenéticas abafaram as palavras do
pseudo-comunista.
Brücker continúa: — «Não batais palmas tão
cêdo... deixai-me acabar!
Só ha um operário verdadeiro: é Aquele
que fez os demeis operários: é Deus! Nós ape 
nas copiamos as suas obras. E’ Ele que fez a
terra, quem criou o belo sol que nos ilumina,
quem esculpiu o corpo humano, esta estatua
mais bela que existe, que vive e pensa.
E vós pretendeis ser os grandes operários,
porque traballiates a terra, lançastes nela uma
semente e vos retirastes!
Não ! o verdadeiro operário é Aquele que faz
brilhar o sol e que derrama a chuva... é Aquele
que, com uma das mãos espande o nevoeiro, e
com a outra, o calor do meio-dia. Eis o único
operário!
E vós, operários, lhe fazeis justiça e pres
tais as homenagens a que Ele tem direito?
Ele trabalha para vós de dia e de noite; en
tretanto, quando chega o domingo, em que Ele
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vos pede uma pequena oração para Ele, e para
vós o repouso, vós o desprezais, vós não lhe pa
gais este diminuto! salario que exige, vós lhe
voltais as costas, bradando: — «Não te conheço!
Não te dou nada...» quando lhe não lançais blas
fêmias e sarcasmos ! . . .
E depois vos queixais que os ricos vos ex
ploram ?!
A h ! quem já vos tratou assim como tratais
a Deus ?
Vejamos: Os direitos de Deus não valem os
vossos ? Não ó Ele tão respeitável quanto vós o
sois ?
Sim, o vosso salario é uma dívida sagrada,
e sois dignos de toda consideração; mas, come
çai, anle.3 de tudo, por tratar a Deus, o primeiro
o p e r á r io , como quereis ser trotados! Então, sim,
podereis levantar a voz, com toda justiça, e se
rá Deus quem aprovará as vossas reclamações!»
A numerosa assistência irrompeu em palmas
entusiásticas.
A humanidade inteira havia falado pela bo
ca de Brücker.

2. Santo Isid o ro
Santo Isidoro era empregado de um rico pro
prietário de Madri, chamado João de Vargas.
Trabalhava a semana inteira, e consagrava
o domingo inteiro para a assistência à Sta. Mis
sa, e aos oficios divinos c para fazer obras de
caridade.
Durante a sa amua cõstun-.ava levantar-ao de
madrugada, para ir assistir à Santa Missa e co
mungar; de modo q u e «g devoções e U Mi" pre
judicavam em nada o serviço.

Enti*etanto, acusaram-no perante o patrão^de
perder muito tempo.. J. de Vargas, querendo ve
rificar o fundamento desta acusação, quis obser
var a Isidoro. Viu dois anjos que o assistiam no
trabalho da terra com a charrua.
Desde este dia, o senhor o tomou sob sua
proteção, deixando-lhe todo o tempo necessário
para os exercicios espirituais, e cedeu-lhe o do
mingo inteiro, para el6 rezar e entregar-se a
obras de caridade.
O corpo deste santo foi encontrado intacto
40 anos após sua mórte.

3. O utros e x em p lo s
Vede : Comentário moral, pdg. 339.
Devoção curta.
Dois sapateiros,
Meios de ficar pobre,
Aparição de Nossa Senhora de La Salete,
Epitáfio de um Bispo.

17- DOM. DEP. de P E N T E C 0 5 T E S
EVANGELHO

(Maíh. XXII 34

4*5)

34. Naquele tempo, tendo os fariseus sabi
do que (Jesus) reduzira ao silencio os saduceus,
reuniram-se.
35. E um deles, doutor da lei, tentando-o,
perguntou-Uie:
36. Mestre, qual c o grande mandamento
da lei ?
37. Jesus lhe disse: A m a r á s ao Senhor teu
Deus de todo o leu coração, e de toda a tua alma
e de todo o teu espírito.
38. Este é o máximo e o prim eiro manda
mento.
30. E o segundo é semelhante a este: Ama
rás a teu próximo como a ti mesmo.
40. Destes dois mandamentos dejiende toda.
a lei e os profetas.
41. E estando juntos os fariseus, Jesus interrogouos, dizendo:
42. Que vos parece de Cristo ? de que.m é
Ele Filho V Responderam lh e : de Davi.
43. Jesus d>sse-lhes: Como pois lhe chama
Davi em espírito Senhor, dizendo:
44. Disse o Senhort ao meu Senhor: Sentate à minha mão dirtiia, até que eu pinha os
teus inimigos por escabelo de leus pés ?
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45. Se pois Dai í lhe chama Senhor, como ê
ele seu filho?
46. E ninguém podia respondre-lhe uma só
palavra; e daquele dia em diante não houve
quem ousasse interrogá-lo.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

Que vos parece de Cristo?
Depois de proclamar o grande mandamento
de amar a Deus acima de tudo, Jesus Cristo di
rige aos fariseus uma pergunta capital, em tor
no da qual gravitam as profecias e as aspira
ções da lei antiga.
Todos esperavam o Messias prometido, que
devia ser desceodente de Davi; mas os fariseus
não admitiam que ele fosse Deus.
Era um erro fundamental. O divino Mestre
esclarece tudo com uma simples pergunta, que
deixa os fariseus no maior embaraço, sem po
derem responder.
Que vos parece de Cristo ? De quem é filho ?
pergunta Jesus.
Se é filho de Davi segundo a natureza hu
mana, deve ser filho de Deus segundo a natu
reza divina, pois o pruprio Davi o chamou d e :
Meu Senhor.
Isto equivalia a dizer quo o Messias era filho
de Davi e filho de Deus,

Jes-u.-.

c .o t

íiwii* o

beao dv? ioda

a religião.

Examinemos um instante este fato irrefutá
vel, perguntando-nos também:

Que vos parece de Cristo ?
Ele é Deus e Homem, e o prova a cada passo:
1. P e lo s fatos da sua vida
2. P e la r e v o lu ç ã o que operou no mundo.
Estes dois pontos, aparentemente simples, vão
revelar-nos um mundo novo na vida e na sobre
vivência de Jesus Cristo.

I. P e lo s fatos

d a su a v id a

A pergunta, em substancia, é a dos fariseus:
E’ Jesus Cristo somente Deus ? — ou somen
te homem ? — ou é Ele ao mesmo tempo Deus
perfeito e Homem perfeito, numa única e mesma
pessoa viva e r e a l?
A resposta é facil. Basta consultar os fatos.
Sendo a vida de Jesus Cristo o de que mais se
tem ocupado a humaDidade, nada mais facil que
conhecê-la.
Ora, desde o primeiro até o último instante da vida de Jesus, vemos que nela se manifesta
simultaneamente a divindade e a humanidade.
Nunca a divindade aparece sem a humanidade;
e, iguaimente em toda parte, a humanidade
e a diviudade estão ccmo fundidas na mesma
pessoa.
Este Menino cresce no exilio e na vida es
condida de uma oficina obscura e desconhecida...
Eis a humanidade com a sua fraqueza, com suas
provações, com suas misérias.
Escutem agora o nome que recebe este Me
nino, o nome que deve distinguir este pobre ope
rário. Ele chama-se: Jesus, isto é : Salvador do
mundo; e Cristo, isto é : ungido pela divindade.
E, diante deste nome, todo joelho se dobra no

— 408 —
céu, na terra e nos nos infernos! diz o Apóstolo.(l)
No desterro Ele abate os ídolos e na vida
oculta esmaga o orgulho, o grande inimigo de
Deus e do homem. Eis o Deus do céu e da
terra!
Chegado à idade de homem perfeito, percor
re as cidades e as vilas, prègando a palavra da
vida.|Entretanto, Ele não tem sequer uma pedra
em'que descanse a cabeça, e os fariseus o per
seguem com seus insultos e suas calunias, e muitas
vezes o querem apedrejar.
Eis a humanidade com a sua fraqueza, suas
provações e sua miséria.
Escutem agora as palavras que caem de seus
lábios, e vejam se cada uma não está marcada
por qualquer prodigio! A' sua voz os mortos re~
susc-ilu io, as tempestades se acalmam, o pão se
multiplica, o céu no Tobor se abre por cima de
í-ua cabeça, o seu semblante aparece resplande
cente como o sol, e o povo, entiu iasmade, o
carrega em triuufo, querendo proclama lo R e i!
Eis o Deus do céu e da terra!
Enfim, ei-lo acusado, condenado, calcado aos
pés, naguuiüo. esboleteaüo, coroado de espinhos,
crucificado. Quantas humilhações ! quantas tor
turas !
Poderia a humanidade envolver-se em mais
sensíveis fraquezas?
Mus, vejam: imediato mente Deus aparece
em toda a sua grandeza. O sol se eclipsa, a na
tureza ciiora, os rochedos se fendem, os mortos
saem de seus túmulos, a face do mundo se re
nova. .. E esta cruz que era o sinal da ignominia
se toma o estandarte da gloria ! Colocam-na os

\)

llt in noniine Jesu oinne iroiui flectalur ccrlestiuin, terrestriuin et inlernontin. — Philip. 11, J0.
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reis sobre suas coroas, e os heróis a trazem so
bre seus peitos!
Vitorioso do pecado, vitorioso do inferno, três
dias depois, Jesus Cristo se toma vitorioso da
própria morte !(1)
Jesus Cristo é, pois, verdadeiro Deus e ver
dadeiro Homem, como ressalta dos fatos da sua
própria vida.

II. P e la re v o lu ç ã o q u e o p e r o u
A vida de Jesus Cristo manifesta claramen
te a sua divindade e a sua humanidade.
E para o homem que reflete e compreende
um pouco a marcha dos fatos ha um outro ar
gumento, não menos resplandecente de luz e de
força : é a revolução operada por Ele uo mundo.
Üf Somente Jesus Cristo operou uma revolução
completa uo mundo.
Por Ele a mulher foi rehabilitada; a escra
vidão, repudiada; a pobreza e o trabalho foram
glo ri ficados; os pequenos foram exaltados; a li
berdade e a fraternidade, restabelecidas na terra.
fi notera bem que esta nova grandeza dada à
humamidade saiu de uma cruz de ignomínia... es
ta vida nova surgiu de um túmulo, onde tudo
deveria sossobrar.
Eis o milagre! Eis Deus!
E esta dupla revolução, moral e social, Je
sus Cristo operou-a, não derramando sangue
albeio, mas o seu proprio sangue.
E’ fazendo se escravo que destrói a escra
vidão
E’ fazeudo-se pobre que torna os reis ser
vos dos pobres.
l j Abstorpa est mors in vitoria. — I, Cor., XV, 54.

— 410 —
E’ morrendo que nos dá a vida.
Jamais homem qualquer tentou operar na ter
ra semelhante revolução. E se houvesse tentado,
sobretudo tomando meios tão impotentes, irreme
diavelmente teria naufragado.
E’ preciso, pois, que Jesu3 Cristo seja mais
que um homem. E’ preciso que seja Deus.
O efeito sendo divino, divina deve ser tam
bém a causa.
Como se vê, a divindade de Jesus Cristo bri
lha aos nosscs olhoV, tal o sol no firmamento.
Apareceu ua terra na plenitude dos tempos,(1) em
pleno dia da historia, ilumiDando, com uma face
da sua cruz os quatro mil anos que o precede
ram, e com a outra face, todos os séculos que se
seguiram.

III. C on clu são
E’ preciso admitir que Jesus Cristo é Deus,
ou então negar a historia e abdicar a razão e o
bom senso.
O fato de um Deus feito homem, vivendo du
rante Jíl anos no meio dos homens, dando aos
homens a grande lei do amor, morrendo pelos
homens pregado numa cruz, resuscitaudo e su
bindo ao céu, e permanecendo sempre no meio
dos homens pela Eucaristia, a Igreja e o Papa,—
é, sem contestação, o maior acontecimento dos
séculos, o acontecimento que domina o mundo.
Pergunto agora: Que vos parece de Cristo ?(1)
Acabamos de vê-lo : Ele é Deus !
Jesus Cristo como Homem serve de modelo1
2
1 ) At ubi venit pleniludo temporis, misit Peus Filium s u u i d ,
íaetmii ox inuliere, faetuiu sub lege. — Galat. IV. 4
2) tjuid vobis videtur de Cbristo ? — Muttli. XXII, 42.
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aos homens, e como Deus faz do homem um
Deus, — diz Sto Agostinho.(l)
Homem perfeito e Deus perfeito —eis o caraterístico de Jesus Cristo.(2)
E’ tão facil distinguir Jesus Cristo entre os
demais homens e convencer-se de sua divinda
de, quanto é facil discernir o sol entre as es
trelas.
Desde que aparece o sol, as estrelas desa
parecem. Assim desaparecem todos os grandes
homens, quando aparece Jesus Cristo. Vê-lo é
exclamar: Eis Deus!
EXEMPLOS

1. S an ta M a r g a rid a
Uma jovem de uma formosura celestial foi
citada perante o tribunal de Olibrio, governador
de Antioquia.
— Dize-me o teu nome, a tua condição, a tua
religião ! rosnou o governador.
— Margarida é o meu nome. Sou nobre de
nascimento. Sou cristã.
— Teu nome, tua familia... tudo muito bem;
mas a tua religião, nada ha de mais absurdo !...
Adorar um Deus crucificado! Que loucura!
— Como sabe o senhor que J. Cristo morreu
crucificado ? Onde aprendeu isto ? perguntou re
solvida a virgem Margarida.
— Aprendí-o no proprio livro dor; cristãos !
— Muito bem ! Admiro-me, entretanto, que o
senhor, toado aprendido icto no livro do evan-1
2

1) F:ic{.lis <ist lioiHo, of, lumio íaofns est Dons. — S. An^nst.
2) 'Lotus liuiiio, totns Dons, liio cst Sulvniur nosler Jesus
Cliristus. — Iil.

gelho, alí não tenlia aprendido que o divino Mes
tre foi tambeni glorificado. Era preciso virar a
página, e alí teria lido que Ele ressuscitou vivo
dentre os mortos!
Oh ! suolime resposta !

2. U m p e q u e n o m a rtlr
Ricardo era um-menino de doze anos, de
uma família distinta de Paris.
Em 1180 foi capturado por um grupo de ju
deus, e conduzido para um subterrâneo.
Tendo-o interrogado o chefe da sinagoga so
bre a sua fé, ele respondeu : Creio em Deus e
em seu Filho unibo Jesus Cristo.
Aqueles cruéis despiram o menino e o açoi
taram barbaramente até ao sangue; cuspiramlhe no rosto, lançando horríveis blasfêmias con
tra Jesus Cristo. — «Ele não era Deus, mas uou
miserável impostor» — diziam.
Ricardo, por entre gemidos de dor, não ces
sou de repetir: — «Jesus Cristo é Deus! Creio
nele, e para Ele estou pronto a morrer!»
Enfim, os carrascos estenderam o corpo to
do ferido e ensanguentado sobre uma cruz pre
parada de antemão, e o crucificaram.
E o inocente mártir morreu enquanto repetia:
«Jesus Cristo é Deus! para Ele estou pronto a
morrer!»

3. Sauto A n fllo q u io
Os antigos herejes, os Arianos, negavam a
divindade de Jesus Cristo. Santo Anfiloquio em
vão solicitou ao Imperador um decreto de inter
dito às reuniões heréticas.
Um dia o santo foi à audiência do impera
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dor. Sentado ao lado deste estava o príncipe Arcadio.
Anfiloquio saudou o Imperador Teodosio, e
não ligou à presença de Arcadio. Julgando que
fosse uma distração do Prelado, o Imperador lem
brou-lhe a presença de seu filho.
Anfiloquio aproximou-se então do jovem
príncipe, chamou-o de filho, e acariciou-lhe a
cabeça, como se fôra qualquer menino, filho de
pobre.
Indignado em face de tal procedimento, T e 
odosio deu ordem aos guardas de conduzirem
para fora do salão de audiência o Prelado.
Então, o santo virando-se para o Imperador
lhe disse: — «Senhor, não suportais que alguém
despreze vosso filho, e julgais que Deus ha de
suportar que se faça outro tanto a seu divino
Filho, como procedem os Arianos ?»
Teodosio compreendeu a lição, e imediata
mente assinou o decreto solicitado pelo santo
Bispo.

18- DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Mat. IX. 1 -8 )

1. Naquele tempo, subindo Jesus a uma pe
quena barca, passou para a outra banda, e veio
para sua cidade.
2. l£ eis que lhe apresentaram um paralí
tico que jazia num leito. E vendo Jesus a fé que
êles tinham, disse ao paralítico: Filho, tem con
fiança, são-te perdoados os teus pecados.
3. E logo alguns dos Escribas disseram den
tro de si : Èste blasfema.
4. E tendo Jesus visto os seus pensamen
tos, disse: Forque pensais m al nos vossos co
rações ?
5. Que coisa é mais facil dizer: São-te per
doados os teus pecados; ou d izer: Levanta-te e
caminha ?
6 Pois, para que saibais que o Filho do
Homem tem poder sobre a terra de perdoar pe
cados: Levanta-te—disse então ao paralítico—to
ma o teu leito, e vai para tua casa.
7. E de levantou-se .? foi. para sua casa.
S.
E, v e n d o is to, as ■multidões t e m e r a m , e g lo 
r i f i c a r o m a Deus, q>‘ - <lev- Dd n -u !c r o o s h o m e n s .
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COMENTÁRIO LITÚRGICO

As indulgências
A nota dominante da liturgia de hoje é a re
missão dos pecados.
Tudo está de tal modo disposto pela Provi
dencia divina, que cada milagre, cada gesto e
cada palavra do divino Mestre se torna uma li
ção, um ensinamento fecundo para todos os ho
mens.
Nesse evangelho vemos o povo apresentar
a Jesus um paralítico. Antes de curar-lhe o cor
po o divino Mestre cura-lhe a alma, dizendo:
Teus pecados te são perdoados.
Os fariseus murmuram, e acusam Jesus de
blasfêmia.
Jesus quer mostrar-lhes que, se sabe curar
o corpo, sabe também curar as almas; e, para
prová-lo, confirma a cura da alma pela cura do
corpo.
Jesus transmitiu aos sacerdotes este poder de
perdoar os pecados, (1) como concede a sua Igre
ja a faculdade de perdoar aos pecadores peni
tentes as penas temporais devidas aos pecados,
o que se chama indulgência.
Tratemos hoje deste assunto importante e
muilas vezes mal compreendido, vendo:
1. A fonte das indulgência?.
. 2. A s e s p e e l e s de indulgências.
E’ importantíssima a doutrina das indulgên
cias, que são o complemento do sacramento da1

Confissão:

(1) Conf as varias instruções sobre a
a) «A
paz de Jesus pela confissão», (Evangelho Dominical, pág. 158).
b) «Confissão, obra divina», pág. 16!. eJ «Instituição da Confis
são». pág. 31G. d) «Necessidade da Confissão», pág. 319. o) -Mo
do de Confessar-se*. (Comentário Moral, pág. 319 U
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confissão e o meio facil] de poupar-nos a nós e
a nossos defuntos as penas do purgatório.

T. A fonte d as in d u lg ê n c ia s
Notemos bem que a confissão, ou sacramento
da penitencia, perdoa os pecados, isto é, a man
cha e seu castigo proprio, mas deixa ainda uma
pena temporal a ser expiada jieste mundo ou
então no purgatório.
A Igreja teut^o poder de perdoar a pena,
como tem o poder de perdoar os pecados, pois
aquela é a consequência destes.
O Salvador disse a Pedro e por ele a toda
a Igreja: O que desligardes na terra será des
ligado no céu. (1)
A remissão das penas temporais devidas aos
pecados perdoados não é rigorosamente um per
dão, com .» o dos pecados, mais sim um pagamen
to, feito com os merecimentos dos outros; e este
pagamento recebeu o nome de indulgência.
A fonte donde a Igreja tira os merecimentos
com que satisfaz as penas temporais é o tesouro
das satisfações de Jesus Cristo e dos santos. Este
tesouro )lie está confiado, para que ela dispo
nha dele segundo as regras da prudência, em
favor de seus filhos.
Este tesouro é infinito e inesgotável porque
os merecimentos de Jesus Cristo são. infinitos.
Os santos satisfizeram por eles mesmos e dei
xaram um excedente que, em virtude da comu
nhão dos santos, pode ser aplicado aos fieis da
mesma Igreja.
Este poder que a Igreja tem de remitir as
c2) Qutecumqiie aligaveritij
et iu coclo — Mat., XY1II, 18.

super terram,

erunt ligata

penas temporais dos pecados perdoados não se
limita a este mundo mas estende-se às almas do
purgatório, as quais, como pertencem à mesma
Igreja, em virtude da comunhão dos santos po
dem 6er beneficiadas pelos mesmos privilégios.
A Igreja pode, pois, remitir a um pecador os
pecados, bem como as penas temporais devidas
a estes pecados nesta ou na outra vida.
O perdão dos pecados é dado pelo sacra
mento da confissão. A remissão das penas é
dada pelas indvlgencias; remissão que pode ser
total ou parcial, conforme a indulgência concedi
da pela Igreja.
Tal remissão com merecimentos alheios não
dispensa de fazer penitencia, mas deve excitar
a fazê-la com mais convicção.
a razão de ser das indulgências é que as
penitencias feitas pelos pecadores não são pro
porcionadas à gravidade e à multiplicidade de
seus pecados.
Por um efeito de sua bondade, a Igreja su
pre nossa fraqueza e a disproporçâo de nos^a
penitencia, concedendo-nos indulgências, para sa
tisfazermos quanto devemos a justiça divina.
Deste modo, a Igreja, longe de dispensar-nos
de fazer penitencia, supõe que a façamos, e nos
convida a fazê-la em sua companhia.
Aliás, nunca estamos certos.de ter lucrado
uma indulgência plenaria; razão porque devemos
ptoceder como se não a tivéssemos lucrado.
A Igreja sempre fez uso deste poder, como
o afirma a Sagrada Escritura e a tradição.
S. Paulo, por consideração aos fieis de Corinto, usou de indulgência para com um cristão
culpado. (1)
(L) IIoc dico secundum indulgeutiain, nou secundura Jmperium (I Cor. VII, G).
. 27
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No tempo da perseguição, a Igreja reduziu
muitas vezes a penitencia dos pecados, a pedi
do dos confessores e dos mártires.
Perdoou-nos o proprio Deus, por causa' dos
méritos de Jesus Cristo. O cristianismo não é
mais que uma grande indulgência.

II. E sp ecles d e In d u lg ê n c ia s
Ha várias especies de indulgências, confor
me sua maior ou menor extensão, ou a facilida
de em lucrá-las.
1. A indulgência plenaria consiste n a ' re
missão de toda pena temporal possível.
2. A indulgência parcial consiste na remis
são de um certo número de dias ou de anos; o
que deve entender-se dos dias ou dos anos de
penitencia pública ou canônica, tal como outrora se impunha aos pecadores, segundo a antiga
disciplina da Igreja. Por conseguinte, uma in
dulgência de 40 dias ou de 7 anos é a remissão
que se merece diante de Deus por 40 dias ou
7 anos de penitencia canônica.
3. A indulgência aplicavel às almas do purga
tório é a que podemos, com autorização da Igreja,
depor aos pés de Deus, para que Ele se digne
aplicá-la às almas padecentes; é isto o que cha
mamos o sufrágio pelas almas benditas.
Uma tal satisfação, apresentada a Deus, em
nome da Santa Igreja, é sempre aceita, e Deus
a aplica, quer a uma alma particular que temos
a intenção de ajudar, quer a certas almas, às
quais queremos favorecer, quer a todas em geral.
4. Jubileu. A indulgência do jubileu é mais
6olene que as demais indulgências.
E’ uma lembrança do Jubileu prescrito por
Deus ao povo de Israel o qual, devia celebrar-se
de 50 em 50 anos.
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Esta indulgência plenaria não difere das ou
tras em sua natureza, pois toda indulgência ple
nária remite todas as penas devidas ao pecado.
i í j A diferença consiste nisto que os confesso
res gozam de certos privilégios, como: comutar
votos, absolver das censuras e casos reservados,
conforme as faculdades dadas nas bulas conce
didas para a Igreja inteira, ou para certos lu
gares ou igrejas determinadas.
Além dos jubileus gerais, concedidos pelo
Soberano Pontífice para a Igreja inteira, como
se faz atualmente de 25 em 25 anos, ha os ju
bileus locais, como o jubileu do Bom Jesus, con
cedido a certos santuários, e o jubileu de Nos
sa Seuliora das Dores, etc.
Para ganhar estas indulgências, é necessá
rio estar em estado de graça, ter obtido o per
dão dos pecados pela confissão, rtceber a sa
grada comunhão, fazer exatameute as orações,
boas obras, etc., prescritas pelo Sumo Pontífice.

III. C o n clu são
Como se compreende, o lucro das indulgên
cias é uma parte importante em nossa vida espi
ritual.
Apesar de nossa boa vantade e de nossos
esforços somos fracos, e cometemos muitas fal
tas. Muitas vezes elas não nos separam de Deus,
porque não são mortais; mas merecem um cas
tigo temporal, ou neste mundo ou no purgatório.
Para desviar os castigos da outra vida pode
mos, desde já, reparar estas faltas por meio das
indulgências.
Aliás é tão facil ganhá-las a cada instante.
Existem centenas de orações jaculátorias indul
genciadas, como ha varias indulgências plena; ias
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qtie podem ser ganhas diariamente pela oração
após a comunhão, peia via-sacra, a recitação doterço, etc.
E’ necessário formular cada manhã a inten
ção de lucrar todas as indulgências, conhecidas
ou iguoradas, que a Santa Igreja nos concede.
E basta esta inteDçâo virtual, feita pela manhã.
Não desprezemos um meio tão eficaz para
afasta»1 de nós-os suplícios do purgatório, e aju
dar as almas dos nossos defuntos.
' EXEMPLOS

1. O v e n e rá v e l E s ta n lsla u K o lk o s k i
O venerável Estanislau Kolkoski, dominica
no polonês, viu aparecer uma alma do purgatório,
rodeada de vivíssimas chamas e soltando lamen
tosos suspiros. A violência do fogo que a pene
trava e traspassava parecia tal que o bom ser
vo de Deus não pôde deixar de lhe pedir uma
ccmpnração ou prova, que lhe fizesse conhecer
a atividade e a força dele.
—Pedes-me uma comparação,—respondeu ela —
saiba que as mais ardentes chamas da terra são
doce zéfiro comparado aos ardores que me de
voram. E, dizendo estas palavras, deixou-lhe cair
sobre a mão uma gota do suor que lhe arranca
va o calor do fogo. Foi tão doloroso o contacto
que o servo de Deus lançou um grito, que acor
dou todos os seus irmãos que dormiam, e, não
podendo resistir à angustia que suportava, caiu
por terra sem sentidos.
Assim o acharam os religiosos que correram
à sua cela, tendo muito trabalho em íazê lo tor
nar a si, mesmo empregando os mais violentos
re iu JKs Quando lhe perguntaram a causa da
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quele terrível acidente, ele mostrou a chaga que
lhe causara na mão aquela ardente gi ta, da qual
sofreu depois até ao fim da vida.
Ora, se uma só gota daquele suor foi tão pe
netrante e causou tal dor, que f^ria uma íaisca,
uma chama, um incêndio daquele fogo atroz?
Apredamos d.quí (como pregava depois este
servo de Deus), quanto é terrível o fogo do pur
gatório e que cuidado devemos ter em evitá-lo,
procurando ganhar indulgências.
(P. Joan. Bapt. Manni in sacr., Triges. Disc. 0)

2. S an ta M a r ia M a d a le n a d e P a z z l
Santa Maria Madalena de Pazzi tinha assis
tido, com grande caridade, aos últimos momen
tos de uma Irmã da sua Ordem, que morrera
em elevado grau de perfeição. Apressaram se
as religiosas em rezar por ela, não só os oficios
acostumados, mas tombem lhe aplicaram todas
as indulgências que podiam ganhar durante o dia.
Estava ainda o corpo exposto na igreja, e
Maria Madalena, da grade, onde se achava, olha
va com sentimentos de ternura e devoção, oran
do pelo repouso e paz da defunta.
De r e p e n t e viu a alma resplandecente de luz
sair daqueles frios despojos e elevar-se ao céu,
para aí receber a coroa da gloria eterna.
Não pôde a santa deixar de lhe gritar: —
«Adeus, irmã, adeus, alma bemaventurada que
entras no céu antes que teu corpo descanse no
sepulcro. Oh felicidade, oh gloria! Entre os bra
ços do celeste Esposo, lembra-te de nós que sus
piramos na terra*.
A estas palavras, apareceu-lhe Jesus a consolá la e disse-lhe que aquela alma fora livrada
tão depressa do purgatório, e admitida no céu,
em virtude das santas iadulgencias.

19- DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Mat. XXII. 1-14)

1. Naquele tempo, tomando a palavra, Je
sus tornou-lhes a' fa la r em parábolas, dizendo:
2. O reino dos céus é semelhante a um re i
que fez as núpcias de seu filh o .
3. E mandou os seus servos chamarem os
convidados para as núpcias, e não quiseram v ir.
4. En vio u de novo outros servos, dizendo:
Dizei aos convidados: E is que preparei o meu
banquete, os meus touros e os anim ais cevados
já estão mortos, e tudo p ro n to ; vinde às núp
cias.
5. Mas eles desprezaram (o convite) e fo 
ram-se, um para a sua casa de campo, e outro
para o seu negocio.
G. Outros porém lançaram mãos dos se r
vos que ele enviara, e depois de os terem u ltra 
jado mataram-nos.
7. O rei, tendo ouvido isto, iro u -se ; e man
dando os seus exércitos, exterminou aqueles ho
micidas e pôs fogo à sua cidade.
8. Então disse aos seus servos: As núpcias
com efeito estão preparadas, mas os que tinham
sido convidados não foram dignos.
9. Ide pois às encruzilhadas das ruas, e a
quantos encontrardes convidai-os para as núp
cias.
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10. E tendo saído os seus servos\pelas ru a s,
re unira m todos os que encontraram, maus e
bons; e ficou cheia de. convidados a sala do
banquete de núpcias.
11. E n tro u depois o re i para ver os que
estavam à mesa e viu lá um homem que não
estava vestido com a veste nupcial.
12. E disse■lhe : Amigo, como entraste aqui,
não tendo a veste nupcial ? Mas ele emudeceu.
13. Entã o disse o re i aos seus m in is tro s :
Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas travas ex
teriores ; a í haverá pranto e ranger de dentes.
14. Porque são m uitos os chamados, e p o u 
cos os escolhidos.
--------- »

r a i f g J iC T * ------------

COMENTÁRIO LITÜRGICO

A vocação
O divino Mestre propõe esta parábola para
incutir uma grande verdade, que, de outro modo,
não seria facilmente compreendida.
Trata-se do reino do céu, que Jesus compara
às bodas do filho de um rei.
Muita gente foi convidada para o festim. Os
convidados, porém, entregues á seus negocios,
não correspondem a este convite. Então o rei
manda buscar os pobres, até que se enche a
sala das bodas.
No meio dos convidados ha um indigno,
que, não ligando importância aos preceitos do
rei, não se revestiu da veste nupcial; é preso
pelos servos, e, de mãos e pés atados, é lança
do no cárcere.
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A conclusão da parábola é a seguinie: M ui
tos são os chamados e poucos os escolhidos.
O objeto proprio desta parábola e que a li
turgia da missa salienta é a vocação a urna per
feição maior. Estudemos hoje este assunto da
vocação, mostrando:
1. que ha uma v o c a ç ã o pessoal;
2. como se pode c o n h e c ê -la .
Estas considerações não são bastante conhe
cidas, nem meditadas; e a ignorância delas é um
dos grandes fatores da infelicidade de muitos.
Procuremos, pois. penetrar até ao fundo esta
grande verdade básica da vida cristã.

I. A v o c a ç ã o p esso al
Vo cação vem do latim — Vocali, palavra em
pregada no evangelho de hoje: M ulti enitn sunt
vocati, pauci vero electi.
O sentido desta palavra é o convite ou cha
mamento que Deus faz aos homens de trabalha
rem na salvação de sua alma.
Ila uma vocação geral e outra particular.
A vucaçao geral é dirigida por Deus a todos os
homens paia que se 6alvem. Deus quer, de fato,
que todos se salvem. (1) E' sua vontade expressa,
que todos se santifiquem (2) — diz o Apóstolo.
Ninguém é excluído desta vocação geral;
entretanto, como é livre, pode o homem aceitar
ou não este convite de Deus, correspondendo ou
não correspondendo à graça.
Na parábola de hoje vemos claramente este
convite, ou vocação geral: Vinde às bodas, diz o
Mestre do festim; mas os convidados despreza-

1) Deu? omnes bomines vult salvos fieri — 1. Tim , II, 4.
2) l l a ' C ost voliuitíis Dei sauctiíicatio vestra. — Tiiess., IV, 3.

ram o coovite. (1) O rei manda outra vez os seus
servos, dizendo-lhes que chamem a todos e quais
quer que encontrarem pelos becos das ru a s .. .
todos.. . sem exceção. ( )
Deste modo, diz a parábola, a sala encheu-se.
Mas, no meio dos convivas, havia um que não
estava vestido decentemente ; o rei mandou pren
dê-lo e lançá-lo no cárcere.
E' que não basta ouvir a voz da vocação,
más é preciso trajar a veste nupcial, isto é : ter
a graça de Deus.
Não basta seguir a vocação exteriormente,
mas é preciso possuir a pureza interior.
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Além da vocação geral, ha a vocação e sp e 
c ia l para um estado determinado de vida.
E’ certo que tal vocação existe, pois ê uma
parte da Providencia divina.
Pela providencia gerai Deus toma conta de
todos os seres ; pela providencia particular to
ma conta, em particular, de cada homem e, em
consequência, do caminho que ele deve trilhar.
Vemos, pela Sagrada Escritura, como Deus
prevê e provê a tudo, indicando a cada um o
caminho proprio.
E’ para mostrar esta ação divina na deter
minação do estado de vida, que Jesus Cristo dis
se aos Apóstolos: Não fostes vós que me esco
lhestes, mas eu que vos escolhí a vós. (3) .
Indicando-nos Deus um caminho contraímos
1/ Venit ad nuptias... nolobant veniro... negloxeruiit... abierunt...
Matth, XXII, 3, d 5.
2) Ite ergo ad esitus viaruc, et quoscumque inveneritis, vocate...
Matth , XXII. 9.
3) Nou vos rao olegistis, sed ego elegi vos. — Joan. XV, 1G.

a obrigação de seguí-lo, sob pena de sermos pri
vados das graças especiais que Deus nele nos
reserva e que recusa em outros camiuhos.
Santo Ambrosio diz a respeito da vocação
especial: Antes de correr, escolha bem o cam i
nho!
S.
Paulo nos aconselha a que examinemos
bem o nosso caminho: Irm ã os, examinai bem a
vossa vocação. (1) Ele sublinha a conduta de Deus
que se apraz em escolher o que é fraco, p a ra
confundir os, fortes. ( 2)
E ’ necessário, continua ele, que cada um persevere na vocação p a ra a qual fo i chamado. —
(I. Cor., VII, 20).
Ha pois uma vocação particular para cada
homem; e, sendo assim, é de 6uma importância
coohecer esta vocação.

II. C om o se p o d e c o n h e c e r a v o c a ç ã o
Ha três estados de vida que exigem, cada
um, vocação especial:
O matrimônio,
O celibato,
A vida religiosa.
O m atrim o n lo é o estado comum, natu
ral, ainda que elevado por Jesus Cristo a digni
dade de sacramento.
O c elib a to é um estado superior, sobrena
tural, e consiste em guardar a castidade no mun
do abstendo-se de todo prazer sexual.
A v id a re lig io sa é um estado sobrenatu
ral, instituído por Jesus Cristo, para levar as al
mas generosas a santidade mais elevada.
IJ Vitlet enim vocationem vestiam, fratres. — I. Cor, Jf 26.

2) Et imfirma mundi elegit Deus, ut confuiidat fortia.—lb., 1, 27.
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O p rim e iro destes estados se limita à prática
dos mandamentos, à fuga do pecado e ao exer
c id o das obras prescritas.
O segundo renuncia aos prazeres da carne,
para melhor evitar o pecado.
O terceiro obriga o religioso não só aos de
veres de preceito, e à castidade, mas também
a viver em obediência e pobreza, afastado do
mundo, procurando unicamente agradar a Deus.
A vida religiosa é a aplicação da palavra do
divino iv.estre: Se queres ser perfeito, vai, vende
o que tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. (1)
E’ o único estado que tem as promessas po
sitivas de salvação, conforme a palavra de Jesus
Cristo:
Em verdade vos digo que ninguém ha que
tenha abandonado a casa, ou os pais, ou os i r 
mãos, ou a m ulher, ou os filh o s p o r causa do
reino de Deus, que não receba o cêntuplo já
neste mundo e, no século fu tu ro , a vida eterna.
(Luc. XVII. 29).
Casar é bom, diz o Apóstolo. (I. Cor., VII, 37)
Não casar é melhor, ajunta ele. (I. Cor. VII. 38)
Ê bomque o homem não toque m ulher, completa
ainda ele mesmo. (ICor., VII, 1)
Consagrar-se a Deus, viver só para Ele, em
pregando a vida no louvor e serviço de Deus,
é a melhor parte... é ótimo.... é a última pala
vra do amor prático a Deus... é ser perfeito :
Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, e
dá-o aos pebres... e vem e segue-me.
Não ha, pois, dúvida: a vocação a um esta
do superior de perfeição é coisa sagrada e de
ve ser seguida sob pena de perturbar a ordem
1) Si vis períectus esso, vade, vendo quae habes... et veni scqueití mo. — Mattii., XIX, 21.

estabelecida por Deus. Da perda de vocação pro
vêm graves consequências, que podem ser ave
riguadas diariamente na sociedade.
E como se pode conhecer a vocação ?
Três meios temos em nosso poder: re fle tir
consultor , rezar.
R e fle tir no atrativo e na aptidão que sen
timos em nós para qualquer estado de vida.
O atrativo é uma inclinação racional, que
nos apresenta a felicidade em tal estrdo.
A aptidão sãò'as qualidades necessárias para
cumprir os deveres deste estado.
C on su ltar pessoas idôneas e experimen
tadas no assunto.
Para casar-se, consultem-se pessoas casadas.
Para guardar a castidade no mundo, consul
tem-se solteiros.
Para entrar no estado religioso, consultemse religiosos.
Para ser sacerdote, consulte-se um sacerdote.
Este ponto é de grande importância prática
para se evitar ilusão ou entusiasmo ingênuo.
R e z a r. A nossa felicidade depende de Deus;
é pois necessário suplicar-lhe que nos ilumine e
oriente na escolha de um estado de vida.
Davi assim procedia, dizendo a Deus: Senhor,
ensinai-me a faze* a vossa vontade, porque so is
o meu D e us ; mostrai-me o caminho que devo
trilh a r. (Ps., CXL1I, 10)

III. C o n clu são
Eis o grande e importante ensinamento que
a liturgia da Missa de hoje nos ministra.
M uitos são os chamados, diz o divino Mes
tre, mas poucos são os eleitos.

429— O sentido deète axioma está agora bem es
clarecido.
Deus quer a salvação e a santificação de to
dos os homens; e Ele mesmo dispõe tudo com
peso e medida, para que, no caminho por Ele
marcado, não nos falte nenhum auxilio necessá
rio ou util para o progresso e a perseverança:
Por isso grande é o número dos chamados.
Infelizmente, todos não consultam, nem es
cutam ou não seguem a ve z de Deus.
Quantas almas Ele chama a uma vida mais
santa ! Mas elas deixam-se dominar pelo atrativo
do mundo, pela indolência da natureza, pela veeroeucia das tentações, pelos sorrisos das cria
turas... e a voz convidativa de Jesus se perde
no deserto, ficando sem efeito e sem eco. Eis
porque o número dos eleitos ô tão diminuto !
Quantos jovens são chamados para as altu
ras do sacerdócio e da vida religiosa ! Quantas
moças ouvem a voz carinhosa de Jesus convi
dando as a se consagrarem inteiramente a seu
serviço! Mas o mundo, o demonio e a carne tri
unfam, e arrebate rn dos braços de Jesus CrÍ6to
aquelas que deviam ser inteiramente dEle, na
vida religiosa.
Coma são poucos aqueles que têm a coragem
de dizer com a Sina. Virgem: Eis-me aqui, ó meu
Deus; faça-se em mim segundo a vossa palavra!
EXEMPLOS

1. O p a t r ia r c a A b r a ã o
Deus disse a Abraão: Toma o teu filho úni
co, Isac, a que tanto amas, e vai oferece lo em
holocausto.
Abraão obedeceu imediatamente.
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Com que direito certos pais resistem à vo
cação da seus filhos ?
Pais verdadeiramente cristãos compreendem
que, se têm filhos, estes não lhes pertencem, en
tretanto, e sim, a Deus, que tem o direito de
chamá-los, ou a si, na outra vida, ou a seu ser
viço, nesta vida.

2. São Luiz de G o n zag a
A seu filho,. Luiz de Gonzaga, que pedia
licença para entràr na Companhia de Jesus, di
zia o Marquês de Castiglioni: «Meu filho, feres
meu coração, que sangrará por muito tem po...
Eu te amo, pois o mereces... Tinha depositado
sobre tua cabeça as esperanças da nossa famL
lia... Mas já que Deus te chama, não porei em
bargo. Podes pariir para onde Deus te chama!»
E’ a liaguagem da fé.

3. R o b e s p iè re
O grande carrasco da revolução francesa
foi o miserável Robespière — uma vocação per
dida !
Pouco antes da revolução, em 1780, o jovem
Robespière se apresentara no convento dos ca
puchinhos, pedindo ser admitido.
Tendo-o examinado o guardião achou nele
os necessários requisitos para ser religioso, e o
enviou para a casa de formação, onde devia ter
minar os estudos, antes de receber o sto. hábito.
Foi primeiro em casa para despedir-se dos
pais. Enquanto se preparava para partir, foi as
saltado pelos da familia, que conseguiram fazêlo desistir da resolução e lançar-se nos braços
do mundo.
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Ficou resolvido que Robespière, em vez de
ir para o convento, seguiría para Paris, afim de
estudar direito, e ser advogado.
Perdeu a vocação. Tornou-se um ateu e um
revolucionário, e fez correr tanto 6angue na
França.
Desgraçados os pais que contrariam a 'vo
cação de seus filhos !... Cedo ou tarde expiarão
esta imprudência e esta revolta contra o convite
de Deus.

4. B e a ta M a r ia dos A n jo s
Desde criança a angélica menina Maria dos
Anjos manifestou o desejo de consagrar-se 'a
Deus na vida religiosa.
A Condessa sua mãe procurava atraí-la para
o mundo; mas nunca pôde fazer a menina vaci
lar na resolução.
Um dia, toroou-a à parte para poder falarlhe mais livremente, e convidou-a a um passeio
pelos campos.
A menina tremeu, percebendo um assalto
mais violento à sua resolução.
Durante o passeio, lembrou-lhe a Condessa
toda a ternura maternal de que a cercara desde
o berço, as solicitudes que por ela demonstrara,
as regalias que lhe fizera durante suas molés
tias, e, agora, a ansiedade em que vivia pelo
temor de perdê-la para sempre.
Nada ocultou de tudo o que vinha a seu co
ração de mãe, para comover o coração afetuoso
da filha, e prendê la eo mundo. E julgando terlhe conquistado o coração, a Condessa deu o
golpe definitivo : «Agora —r disse — estou certa
de que não me recusarás o que vou pedir-te:
Um jovem de nobre linhagem, de fortuna opu-
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lenta e de virtude experimentada, solicita-te a
mão. O que te peço, minha filha, é que não re
cuses este pedido».
Maria dos Anjos, ao ouvir tais palavras, sen
tiu o coração como trespassado por um punhal.
Mas, dominando a emoção, respondeu com voz
firme e decidida: «Mamãe, isto não é linguagem
de uma mãe que me ama e quer a minha feli
cidade. Quero-pertencer ao Criador, e não às
criaturas. Consagrar-me-ei a Jesus! Se a senhora
me ama — e seKque mamãe me ama — não me
fale de um esposo da terra, mas dê-me licença
de seguir minha vocação e entrar no convento !»
A mãe foi vencida. Lançou-se entre soluços
nos braços da filha, apertou-a contra o coração
e disse:
«Deus faça de ti uma grandefsanta, 6 filhinha
querida !»
Todas as oposições cessaram; não se falou
mais em casamento e, pouco tempo depois, a
mãe abençoava a filha, que partia para o con
vento.
Maria dos Anjos viveu e morreu santamente;
hoje é a Beata Maria dos Anjos!
RiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

20‘DOM . DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (João IV. 46- 53)

46. Naquele tempo, fo i Jesus novamente a
Caná da Galiléia, onde tinha convertido a água
-em vinho. H a via a lí um régulo, em Cafarnaum,
cujo filh o estava doente.
41. Este, tendo ouvido dizer que Jesus v i
nha da Judéia para a Galiléia, fo i ter com Ele,
e rogou-lhe que fosse a sua casa c ura r seu f i 
lho, que estava a m orrer.
48. Disse-lhe pois J e su s: Vós, se não virdes
milagres e prodígios, não crêdes.
49. Disse-lhe o ré g u lo : Senhor, vêm antes
que meu filh o m orra.
50. Disse lhe J e s u s : Vai, o teu filh o vive.
Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse, e
partiu.
51. E quando ele já ia para casa, vieram
os criados aos seu encontro, e deram-lhe n o ti
cias de que seu filh o vivia.
52.
' E perguntou-lhes a hora em que o do
ente se achara melhor. E eles disseram -lhe: On
tem pelas sete horas o deixou a febre.
53. Reconheceu então o pai ser aquela mes
ma hora em que Jesus lhe d isse ra : Teu filh o
vive; e creu nEle, e toda a sua fa m ilia .

28
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COMENTÁRIO L1TÚRGICO

O zelo conquistador
A nota dominante do evangelho de hoje é
a virtude da fé. E’ esta virtude que a liturgia
nos quer incutirt mostrando-nos a fé convicta do
centurião; fé .tão sólida que o proprio Jesus
Cristo a reconhece e, por causa dela, não he
sita em conceder, Jogo o milagre solicitado.
Mas não basta ter fé, nem sequer ter o es
pírito de fé, — assunto que já tratámos semanas
atrás. (1)
E’ preciso progredir na fé, desenvolvê-la,
torná-la mais penetrante e mais ativa.
Meditemos uns instantes este desenvolvimen
to gradual da fé, desde :
1. A s p rim e ira s etap as, até
2. O zelo con quistador.
A fé é o grande dom de Deus. Mas muitos
não se lembram de que, para conservar este dom,
é preciso torná-lo produtivo, sob pena de vê-lo
enfraquecer, e, até, desaparecer.

I. A s p rlm e ra s e ta p a s d a fé
A cena que o Evangelho nos apresenta ho
je descreve admiravelmente as quatro etapas
de uma conversão completa, que são como os
quatro graus de desenvolvimento da fé.
A prim eira etapa é a passagem da indife
rença à fé.
O oficial de Cafarnaum, sem dúvida, ouvira
falar de Jesus de Nazaré, dos milagres que ope-

1) Conf. Epifaniíi: «Espírito do fé», pàg. 87.

Conf. ainda: Comentário moral, «Fé teórica e prática», p. 366.
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rava, e da doutrina extraordinária que ensinava.
Deve ter sentido uma certa curiosidade, pois to
da novidade atrai.
Entregue, porém, a seu trabalho de oficial de
Herodes, não achava talvez o tempo, ou não sen
tia o desejo de instruir-se, de romper com os
costumes da vida que levava.
De repente, seu filho adoece. Então, a dor
incita-o a recorrer ao taumaturgo que curava
tantos enfermos e ressuscitava mortos.
E’ papel proprio do sofrimento fazer o ho
mem sair da concentração pessoal a procura de
alivio onde ha esperança de encontrá lo.
O filho do centurião está enfermo... Ora,
Jesus cura os enfermos. O oficial irá, pois, ter
cora Jesús, para pedir a cura do filho. E’ a fé
que desabrocha.
A segunda etapa é a passagem da fé prin
cipiante para a fé convencida.
A fé d i oficial está sujeita ao erro, e ele
tropeça desde os primeiros passos: acredita que
Jesus pode curar, mas -uílo acredita que Jesus
pode ressuscitar um morto. Para ele, Jesus é um
médico, hábil, possuidor dos segredos da ciên
cia de curar; mas uão recouheee nEle um po
der ; divino. E’ por isso que insiste, pedindo
que Jesus vá depressa, enquanto o menino
ainda está vivo.
Jesus inscrue o oficial em poucas palavras,
cora ura nío de sua onipotência: Vai, teu f i 
lha vive! Creu o oficiai
p ,<lavra de Jesus e
partiu.
íièm '.rer-Uação, som ■'aor nenhuma objeção,
> oficial c v çcv;i uma ?•; i >- vi.oe..
A tercir-j- Hapci é n .
da -fé t.-órica
ara a fé práíina, ou ativa.
Esta transição é admirava! na pessoa do efi-
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ciai. Jesus lhe diz que seu íillio vive ; ele c r ê :
é a fé convicta.
Indo ele para a casa, os criados lhe vieram
ao encontro, noticiando que o menino havia me
lhorado. E de novo ele creu.
O evangelista faz notar estas duas fases da
fé: a fé convencida, e a fé prática.
Depois de ter dado fé às palavras de Jesus,
o oficial começou a refletir, a tirar conclusões,
e raciocinou assim: Jesus diz que o menino vai
sarar... creio em sua palavra! E, ficando o do
ente curado, é siúal que este Jesus é o Messias,,
como Ele mesmo diz. E’, pois, preciso ouvir-lhe
a doutrina, e seguí-lo.
E’ a fé prática, a fé que se traduz pelo cum
primento do dever.
Tais são as três fases de desenvolvimento
da fé, até que chegue ao cume, que é o zelo em
espalhá-la, em fazê-la Iriunfar nos outros.

II. O zelo c o n q u ista d o r
Numa frase única o evangelista nos mostra
esta fé ativa do oficial: Ele creu, ele e toda a
sua família.
A fé do soldado torna-se imediatamente conquistadora. Não se limita em crer pessoalmente;
pelo exemplo e pela palavra, converte logo a
familia inteira, incutindo-llie a fé em Jesus.
O soldado 6e torna apóstolo. E’ a consequên
cia lógica da convicção sólida.
O homem que possue uma convicção sólida
quer que os outros compartilhem com ele esta
convicção. Crer e agir são o principio e a con
clusão.
Um católico convicto e fervoroso é, neces
sariamente, um apóstolo. Um católico adormecí-
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do, sem atividade, é um católico sem convicção.
A fé vacilante mal chega a sustentar-se a si
mesma, como a saúde vacilante mal aguenta em
pé. A fé firme, ao contrario, quer afirmar-se pe
rante os outros; assim como a saúde exuberan
te e forte, sente necessidade de agir, de traba
lhar para Deus. E’ a origem do zelo
O zelo é o fogo do amor conquistador. Que
rer amar a Deus, sem ter o zelo de seu nome, é
impossível I
Três motivos devem estimular o nosso zelo :
A vontade de Deus,
A caridade para com o próximo,
O nosso proprio interesse.
A vontade de Deus e a caridade para com
o próximo, pois o grande mandamento consiste
em amar a Deus e ao próximo. E que é amar
ao próximo ? Amar ao próximo é querer-lhe o
bem que desejamos para nós Este bem é Deus,
é o céu ; devemos, pois, esforçar-nos em levar o
próximo para Deus.
Prescrevendo como num só mandamento o seu
amor e o amor do próximo. (I ) Deus nos’ faz
compreender que é impossível alcançar o primei
ro sem o segundo. (2)
Por fim, o nosso interesse exige e6te zelo.
Quem salva a alma do próximo salva a sua pró
pria alma, diz Sto. Agostinho.
Vêde a Cananéia uo Evangelho: Senhor,
tende piedade de mim, a minha filha sofre ter
rivelmente ! Ela pede piedade para si embora
seja sua filha quem sofra.
1) Secundum auteni siraile rest liuic: Diliges proximum
tuum sieut teipsum. — Mattli.,
89.
Qui enim non diligit proximum siium quem videt, Deum
quem nom videt quomodo potest. diligere ? —
Joan.,

2)

XXII,

1

IV, 20*

—
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O fogo do amor eavolve as almas que nos
são caras.
*
*
*
O apostolado é aliás facil. Podemos exer
cê-lo :
Pela oração,
Pela palavra,
Pelo exemplo.
A oração é ,a fonte das conversões. Foi a
oração de Sio. Estevão que nos deu S. Paulo ;
a oração de Sta. Môuica que nos deu Sto. Agos
tinho ; a oração de Sto. Inácio que nos deu São
Francisco Xavier.
a A palavra convicta, oportuna, 6 muitas ve
zes u/n raio de sol para as almas ; e outras vezes
é um verdadeiro raio elétrico para iluminar o
erro.
O exemplo é o grande pregador da verdade
e da virtude. Muitos não se convencem a força
de palavras; mas raiamente alguém resiste à
força do exemplo. •

.

111

O zelo pelas almas é um d «ver para quem
se preza de amar a Dous. Cada um, na medida do
possí vel, c responsável pelo bom do próximo. (1)
Quando o fogo alastra na casa de uin vizinho,
todos acorrera p-:ra.pi e: trr Jiie auxilio ; nenhuma
dedicação é demasiada par.: .o »lvur casa, habi
tante f> móveis.
Qnrudo, á vi sta de ouiv'.
or-i homem é ata
cado ovoccocinos a d a d r o • A o dia quem
alio expunha u. própria vida para o .salvar. '
) ) Mamlavit illis '.iiãcuiquè de luoximo suo. —

iíceli , X V II,

12.

Caia uma criança no fogo, num poço, ou num
rio, e haverá almas bastante generosas, que ex
ponham a própria vida para salvar a infeliz...
As almas caem nas garras do demonio, na
perdição, no inferno, e nós, que nos julgamos
bons, ficaríamos indiferentes e de braços cruza
dos diante da maior calamidade que pode amea
çar nossos irmãos? Não! E’ impossível!
Hoje, sobretudo, cada cristão deve ser um
apóstolo! Como diante do perigo cada homem de
ve ser um herói. Sejamos estes apóstolos e estes
heróis !
EXEMPLOS

1. Um m u d o q u e fa la
Creso, assediado por Ciro, foi preso em seu
proprio palacio. No momento da prisão, um solda
do levantou a espada e ia decapitá-lo.
A esta vista, um dos filhos de Creso, que era
mhdo, foi de tal modo impressionado, que se rom
peram os laçus que lhe prendiam a lingua, e ele
gritou para o soldado :
«Pare, desgraçado ! Não mate meu p a i! . . . »
Pelo esforço recobrou a palavra.
Se tivéssemos o amor de Deus na alma, quan
to faríamos para impedir os insultos contra Ele
dirigidos!

2. F a lta d e zelo
Um homem, que 6e dizia ímpio, havia proi
bido a 6ua mulher de lhe falar de Deus, e de
chamar o Padre se caísse doente.
A esposa era uma senhora de profunda pie
dade, meiga e carinhosa, e respeitava-lhe as
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idéias. Contentou-se, pois, em rezar e em chorar
sobre o estado de seu esposo.
'■ 4 Um dia, este cai gravemente enfermo. A. mu
lher reza e chora, e não abandona um instante
o enfermo; cerca-o de todo o desvelo, sem arti
cular uma palavra a respeito do estado de sua
alma.
Quando no meio dos atrozes sofrimentos que
são os pródromos da morte o enfermo chama
sua mulher em pranto, e, tomando-a pela mão,
llie diz com voz,angustiosa:
— Margarida, estou admirado de t i !
í;l \— E porque, meu amigo ?
— Porque não me falas de religião! Estou
morrendo e nada fazes para ininba alma.
A mulher, soluçando, responde :
— Mas, Henrique, tu mo proibiste... não que
ro contrariar te !
— Pobre mulher ! geme 0 doente ; eu disse
muita cousa que não devia d iz e r !... A mo
léstia faz refletir... Quero confessar-me! Mande
(liamar uai Padre!
Quantas cab°ças duras estão nas mesmas
condições! Fazem-se fortes enquanto gozam saú
de, e, na moléstia, sentem quanto são fracos!

3. G a rc ia M oren o
Garcia Moreno, Presidente da república do
Equador, tinha uma alma de apóstolo. Não deixa
va nossar uma ocasião sequer de fazer o bem
em redor de si.
Tinha ele, em Quito, um amigo de infancia,
e que era muito rico. Era o amigo a que dedi
cava mais estima, e a ele, também, recorria para
as grandes obras de caridade.
Infelizmente, este homem, a principio fervo

roso, afastara se dos sacramentos, e deixara-se
absorver pelas preocupações materiais.
Garcia Moreno rezava por ele, e em cada
encontro pedia-lhe voltasse ao antigo lervor.
Tudo era vão... Não recebia do amigo senão
vagas promessas, que nunca se realizavam.
Um dia, apresentou se no palacio do amigo,
e todo alegre e sorridente exclamou:
«Meu amigo, preciso de t i ! Fiz uma promes
sa sob juramento, e quero cumprí-la.»
Este, julgando que se tratava de dinheiro,
iespondeu logo: «Pois não. Tudo o que tenho
está à sua disposição».
—«Então posso pedir, certo de ser atendido?»
—« A ’ vontade... Tudo o que pedir está de an
temão atendido!»
—«Pois bem,» respondeu Garcia Moreno—«eu
prometí a Nosso Senhor levar te hoje aos pés
do sacerdote, para a coníissão, e amanhã, u me
sa sagrada.»
Um tanto desconcertado o amigo não soube
que responder... Mas acompanhou Garcia More
no ao confessionário e à mesa eucarística; e
aproveitou tão bem da lição que, dali por diante,
até à morte, portou se católico fervoroso, na pie
dade e nas obras companheiro inseparável de
Garcia Moreno.
O amor das almas é engenhoso, e sabe in
ventar mil meios de convertê-las.

21 DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Mat. XVIII. 23-35)

23. Naquele tempo, disse Jesus a seus dis
cípulos; esta parábola: O reino dos céus c com
parado a um rei, que quis fazer as contas com
os seus servos.
24. E tendo começado a fazer as contas,
foi-lhe apresentado um que lhe devia dez m il
talentos.
25. E como não tivesse com que pagar,
mandou o seu senhor que fosse vendido ele e
sua mulher, e seus filhos, e luao o que tinha, e
se saldasse a dívida.
26. Porém, o servo, lançando-se-lhe aos pés,
lhe suplicava, dizendo : Tem paciência comigo, e
eu te pagarei tudo.
27. E o senhor, compadecido daquele servo,
deixou-o ir livre, e perdoou-lhe a dívida.
28. Mas este servo, tendo saído, encontrou
um dos seus companheiros que lhe devia cem
dinheiros; e lançando-lhe a mão, o sufocava, di
zendo : Paga o que me deves.
29. E o companheiro, lançando-se-lhe aos
pés, lhe suplicava, dizendo: Tem paciência co
migo e eu te pagarei tudo.
30. Porém, ele não q u is ; mas retirou-se e
fez que o metessem na prisão, até pagar a dí
vida.
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31. Ora, os outros servos, seus companhei
ros, vendo isto, ficaram muito conlristados; e
foram e referiram ao seu senhor tudo o que ti
nha acontecido.
32. Então o senhor chamou-o e disse-lhe:
Servo mau, eu perdoei-te a díviüa toda, porque
ms suplicaste.
33. Não devias tu logo compadecer-te lam
bem do teu companheiro, como eu me compa
decí de ti?
34. E o senhor irado entregou-o aos algo
zes até que pagasse toda a dívida.
35. Assim também vos fará meu Pai celes
tial, se não perdoardes do íntimo des vossos
corações cada um a seu irmão.

*

C O M E N T Á R IO

L IT Ú R G IC O

O divino perdão
A parábola que Jesus Cristo nos apresenta
boje e que a Igreja nos faz meditar exprime o
quarto pxiido do Padre Nosso, «sia orayão uni
verso 1, completa, sintética, qno encerra to des as
nossas necessidades:

Perdoai 7ios as nossas ' :kl:!as,
nós » í’í •!o' r:'íos aos nosso* P-ov-m

assim como

O ner/o do Evungoíh .> U m
perdoado por
seu !'):!' • soas não quis perdoar d-.pífia a umeompauhoP
que lhe era devod-uq
A ’ •'-'Pio desta iogmtUuto v
•; t»;-.’.; re
trata o ■ ‘ 'uido concedido
;igo .eiõ o último
ceitíJ qve este mau servo lhe 'deve.

A conclusão é íuliumaaíe: Assim c que rmeu
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Pai celestial vos ha de tratar se do íntim o dos
vossos corações não perdoardes cada um a seu
irmão.
Meditemos bem este importante assunto, sa
lientando uns pontos que geralmente não são bas
tante compreendidos. Vejam os:
1. O m a l que campeia neste mundo,
2. O re m e d io que Deus lhe aplica.
Nestas breves considerações vamos desco
brir o grande coração de Deus, que sabe tirar
o bem do mal, e'dá-nos uma regra segura de
salvação.

I. O m al n este m u n d o
O mal reitta neste mundo. Não tivéssemos
cada um experiencia desta verdade, bastaria a
palavra do divino Mestre:
O mundo inteiro está na maldade. (1)
S.
João pormenoriza esta verdade, dizendo :
Não ameis o mundo, nem as coisas do mun
do. Se alyuem ama ao mundo, não ha nele o
amor do P a i; porque tudo o que ha r.o mundo
é concupiscencia da carne e concupiscencia dos
olhos e soberba da vida, e isto não vem do P a i,
mas do mundo. (João, II, 15—16)
E’ o anátema contra as idéias do mundo.
Esta linguagem é dura, mas não pode pare
cer exagerada a quem examina de perto o que
diariamente se passa no mundo.
Para penetrar o assunto é preciso ter diante
dos olhos um duplo quadro.
De um lado, consideremos a nuvem negra de
crimes, pecados e infidelidades, que a cada ins
tante se eleva da terra.
1) Muiulus totus iu maligno positus est. — 1. Joan. V, 19:

Que são estes crimes aos olhos de Deus ?
Um desprezo da sua lei, e, até certo ponto,
de sua augusta pessoa; uma perturbação perpe
tua lançada sobre o plano de felicidade que o
seu amor traçara para os homens; muitas vezes,
uma verdadeira degradação da natureza humana!
E’-nos impossível conceber o horror e a aver*
são de que Deus, infiniiamente puro, sabio e bom,
se ressente, em face de tal espetáculo ! Tudo o
que sentimos diaDte de um cadaver em putrefa
ção é pouco, comparado ao que Deus experi
menta diante de um pecado.
Eis o primeiro quadro.
*

*

*

O segundo não é menos horrível.
Representemos os odios dos homens entre
si, e todas as desgraças por eles causadas. Odios
de nação contra nação... odios de habitantes du
ma mesma cidade... odios entre os membros de
uma mesma fam ilia!...
Que nuvem h orrível!
Ninguém quer reconhecer as próprias faltas.
Ninguém quer cedtr uma vírgula de seus pre
tensos direitos. Cada um exagera as faltas dos
outros, e se julga injustamente prejudicado!
Como se não chegassem os males inevitáveis,
a triste humanidade parece ter o condão de
criar novos males e novas misérias... e não quer
compreender o alivio e a consolação que lhe
proporcionaria a concordia.

II. O re m e d io
O mal é grande. A misericórdia diviaa, en
tretanto, não se deixa vencer por ele.

O divino Mestre nos faz repetir diariamente:
,Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores.
Nunca talvez notamos que nestas palavras
,está incluída a samão divina dos nossos esforços.
Num mundo repleto de egoísmo, onde os in
teresses mesquinhos se entrechocam a cada pas
so, precisamos de paciência, de calma, de ge
nerosidade, pára suporiar e para perdoar.
■U.! E' por isso que Jesus nos faz repetir, nesta
frase divinj, a 'grande lei do rmor mutuo, a lei
nova, aiiiai distintivo do cristão. (1)
Nós somos culpados; precisamos de perdão
para as nossas faltas. Como alcançá-lo?
Do modo mais facil e inais seguro. O perdão
nos será dado se soubermos perdoar. Parece in
crível, no entanto é a palavra, divina.
Deus é o Senhor; nós somos seus servos.
Será que Deus nos coloca na mesma altura d Ele?
Escutemos.
As pequenos ofensas que podemos receber
do próximo fazem «•entra poso às nossas faltas,
a todas as nossas faltas.
Deste modo, temos à nusru disposição toda
a misericórdia divina.
Cada dia podoraos purificar-nos dao faltas
que cometemos.
C:uo lei uumiravel de misericórdia e do per
dão !
Qi'c;a de -sós não treme ao ler estas pala
vra ^ da f>.'.gca-úH E.-iCidtuvo : tirnf/utm sabe sc é
dipno
■ fm o r ou de-odio! (2j M>>s logo .nos con■ - j i . i . o . l o que, ;:e perdoarmos ay íaitao
do PtC O -Lü''', tv$ nossas c e rLu ; •perdo-ida.c !
])

2}

iVí[ii;'l;ií uni iiüviim tio vobis

nM..I?l’=;;■■.»t;is’ in vicoin.--\Jo X í í l

Koscil licuio uiniiu tiiuurcm ;i:i

íhííó

31

ili^nus .siL-- Kccl. IX. 1
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Se sentimos o coração livre de todo rancor
para com o próximo, podemos dizer de nós para
nós, sem receio de ilusão: —Estou na graça de
Deus ; se morrer neste momento, irei para o céu!
Parece quasi uma piedosa ilusão... E, entre
tanto, é a palavra de Deus: — Perdoai e sereis
perdoados... Sereis medidos com a mesma medi
da com que medirdes aos outros. (1)
Como Deus é liabil em sua bondade! Para
assegurar a obediência à sua lei de caridade, não
podia encontrar um meio mais eficaz e mais dig
no de sua sabedoria e grandeza.
O remedio ultrapassa o mal.
O mundo está repleto de miséria... E sobre
ele se estende a mão divina, para perdoar e
consolar.
III. C o n clu são
,
Em face de condescendência tão grande, ne
nhuma hesitação é permitida. Com amor e con
vicção temos de adotar a proposição divina:
Perdoar ao próximo, para que Deus nos perdoe;
abafar qualquer sentimento de rancor, de aver
são, de amor iproprio ferido, para termos a cer
teza de que Deus não conserva contra nós ne
nhum sentimento de aversão e de rancor.
Que felicidade poder dizer a Deus :
«Tenho muitas imperfeições, é certo; tenho
defeitos e cometo faltas; mas, meu Deus, não
plheis para isto, pois eu não olho para os defei
tos dos outros !
Tenho minhas faltas. Perdoai mas, pois eu per
doo aos outros as faltas que cometem contra mim.
Para com todos quero conservar um cora
ção indulgente e amante. E reclamo isto de vós
também, Senhor!»
1) Qua mensura mansi fueritis, remetieturvobís.—Matt. VII, 2
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EXEMPLOS

1. S. J o ã o G u a lb e rto
Nasceu em Florença no principio do 11o sé
culo. Seu pai lhe inspirara desde cedo um odio
mortal a um fidalgo vizinho, que havia assassi
nado um seu primo.
Um dia que João voltou de Florença, armado
de geutilhomem, de espada à cintura, encontrouse face a face, num lugar solitário, com o inimi
go de seu pai.
Este, pressentindo o perigo que corria, lan
çou-se de joelhos e de braços estendidos, implo
rou misericórdia em nome de Jesus Cristo.
João havia já desembainhado a espada; ou
vindo, porém, o nome de Jesus Cristo, largou a
arma, foi ao encontro de seu inimigo, abraçou-o,
e lhe prometeu completo perdão e total bene
volência.
Continuando a viagem, passou diante da igre
ja de S. Miniot, onde entrou. Prostrou-se de joe
lhos aos pés de um crucifixo. De repente, viu
Jesus inclinar-se e felicitá-lo pelo perdão que
acabava de conceder ao inimigo.
A ’ vista deste prodígio, João sente-se como
todo transfigurado.
Pede para ser admitido no mosteiro vizinho,
dos religiosos de S. Bento.
Aí viveu e morreu como um santo,

2. A Im p e ra triz A d e la id e
Adelaide era filha do príncipe de Borgonha,
e esposa de Lotario, rei de Italia. Foi presa com

_ 449 _
seu marido por Berenger, que fez decapitar a
Lotario e quis obrigá-la a esposar um seu filho.
A rainha repeliu a proposta com horror. Lan
çada no cárcere, foi entregue à vigilância de
Vila, esposa de Berenger.
Esta desgraçada, para perder a reputação de
Adelaide, resolveu atentar contra o seu pudor.
Avisada de tal projeto, Adelaide procurou
evadir se; conseguindo-o, foi refugiar-se no cas
telo de seu tio Otão, e casou-se mais tarde com
o filho deste, Otão Magno.
Por ocasião de uma guerra, Otão venceu
BereDger, e. tendo-lhe capturado a mulher, Vila,
levou-a à presença de Adelaide, para que esta
decidisse a sorte da infame.
Vila disse a Adelaide: O maior crime que
cometí foi não matar-te, quando estavas em meu
poder.
A Imperatriz respondeu com calma: Pois
bem, a mais bela obra que eu quero fazer é
perdoar-te e restituir-te a liberdade! Volta para
perto de teu marido, para ensinar-lhe a deixar de
ser ingrato, para que deixe de ser infeliz.

3. O santo R e i D a v i
Saul havia resolvido matar Davi. Um dia en
trou só numa caverna, onde Davi se tinha refu
giado. E não sabia que Davi alí se achava.
Tendo, pois, adormecido, Davi aproximou-se
dele e cortou-lhe umas franjas do manto real.
Mais tarde, Davi mostrou estas franjas a Saul,
dizendo: Do mesmo modo que cortei as franjas
de teu manto, podería tirar-te a vida; mas não
o fiz, porque prefiro antes perdoar que vingar.
29
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3. O P a p a B en to X IV
Este Papa, quando ainda Arcebispo de Bo
lonha, repreendeu a um poeta que escrevia ver
sos imorais. Este, para vingar-se, fez contra o
Arcebispo uma sátira bastante mordaz, e lha
enviou.
O Arcebispo corrigiu os versos e os devol
veu ao autor, escrevendo em baixo: «Assim cor
rigidos os seus versos terão mais sucesso!»
Quando Papa, ab atravessar, em sua liteira,
certa vez, uma rua de Roma, um fanático lan
çou-lhe uma pedra.
Os guardas prenderam logo o culpado e o
trouxeram diante do Pontífice.
O Papa dis6e então «Se este homem é in
sensato, não é culpado ; se é culpado, eu lhe
perdoo. Seria contradição o Vigário de Jesus
Cristo não perdoar, quando este rezou pelos
seus algozes!»

■ HIIIIIIIIIIIIIIIIII.B

22* DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO

(Mat. XXII. 15—21)

15. Naquele tempo, os fariseus consultaram
entre si como haviam de surpreender Jesus em
suas palavras.
16. E enviaram lhe seus discípulos ju n ta 
mente com os herodianos, os quais disseram :
Mestre, nós sabemos, que és verdadeiro, e que
ensinas o caminho de Deus segundo a verdade,
sem atender a ninguém, porque não fazes acep
ção de pessoas :
17. Dize-nos pois o teu parecer. E’ lícito dar
o triduto a Cesar ou não ¥
18. Jesus, porém, conhecendo a sua malicia,
disse : Porque me tentuis, hipócritas ?
19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles
lhe apresentaram um dinheiro.
20. E Jesus disse-lhes : De quem é esta im a
gem e inscrição ?
21. Eles responderam : De Cesar. Então
disse-lhes : Dai pois a Cesar o qúe é de Cesar
e a Deus o que é de Deus.
COMENTÁRIO LITÜRGICO

Deus e Cesar
Á lição que o divino Mestre quer ensinar nos
com o evangelho de hoje é clara e positiva. LsU
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lição constitue a base do direito das nações e
dos individuos, dos governos e da Igreja.
Os judeus, cheios de maldade, quiseram ar
mar uma cilada ao Salvador; mas este, que lê
no fundo dos corações, virou contra eles a ci
lada e lhes deu, do modo mais claro, o grande
principio de justiça, que deve presidir a todas
as relações dos homens: Dai a Cesar o que ê
de Cesar e a Deus o que é de D eus!
Meditemos lioje esta sentença e esta lição,
para conhecermos^ bem os direitos imprescindí
veis de Deus e os' dos homens.
Vejamos :
1. As duas a u to rid a d e s,
2. A lig a ç ã o essencial entre elas.
São pontos de doutrina demais esquecidos em
nossos dias; o que é causa da instabilidade dos
regimes governamentares e do espírito de revol
ta no seio das massas.

I. A s d u as a u to rid a d e s
O mais belo espetáculo na terra é a paz en
tre Deus e os homens. E esta paz existe quando
a autoridade humana está de acordo com a auto
ridade divina,
A autoridade humana deve ter em vista a
gloria e o poder divinos, enquanto a autoridade
divina solidifica a autoridade humana.
Colocado sob a tutela destes dois poderes o
homem anda a passo firme, é amigo de Deus e
dos homens, e benfeitor da sua própria alma e
da alma de seus semelhantes.
Quando, porém, estes dois poderes estão em
oposição um ao uutro, reina uma confusão na
terra ; o homem fica suspenso entre os dois; se
obid ce a Deus, incorre a indignação dts ho

—
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mens, se obedece aos homens, incorre a cólera
divina.
Que fazer então ?
No tempo do Salvador já era assim.
Os fariseus e saduceus tinham cada um seu
modo de apreciar as cousas. Os primeiros não
queriam que se pagasse o imposto a Cesar. Os
saduceus, especie de cortesões de Herodes, acha
vam que se devia pagá-lo.
Por isso, fariseus e saduceus se odiavam uns
aos outros. Mas combinavam, em se tratando de
abrir luta contra o Salvador. E agora, unidos, ar
mam-lhe uma cilada com referencia a esta velha
questão.
O ardil foi habilmente preparado; mas Jesus
desvencilhou-se dele, e o virou contra seus pró
prios inventores, respondendo à pergunta se de
viam pagar o tnbu'o a Cesar ou não, com a se
guinte sentença: Dai a, Cesar o que é de Cesar
e a Deus o que é de Deus. (1)
Desta sentença divina podemos deduzir as
duas verdades que são a base do progresso e
felicidade das nações:
a) E’ necessário que a autoridade humana
combine com a autoridade divina.
b) Se houver desacordo entre estas duas
autoridades, o homem deve obedecer a Deus,
antes de tudo.
*
*
*
Estas duas autoridades deviam estar sempre
de acordo, pois o homem, necessariamente, de
pende de outro, quanto ao corpo e quanto à
alma.
1) Rédito ergo quse sunt Ciesnrir, Cíesari, et quáj sunt Dei,
Deo. — Matt.li. X X II, 21.
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A vida do homem é, essencialmente, uma v i
da social; se fôssemos entregues a nós mesmos,
logo ao abrirmos os olhos à luz do dia seríamos
vítimas da morte.
Uo mesmo modo que uma barca sem piloto
é tragada palas ondas; que um rebanho sem pas
tor se dispersa; do mesmo modo que um reino
não pode existir sem rei, nem o exército sem
general, ou uma escola sem mestre, ou uma fa
mília sem chefe; assim não pode haver socieda
de sem que haja alguém que mande e outros
que obedeçam.
Deus.é o„R-ei dos reis, de^quern dimana toda
a autoridade. (1) A autoridade civil recebe o seu
poder de Deus, e, como tal, desde que fica nos
limites da sua esfera, é-lhe devido respeito e
obediência por parte dos súditos.
Quaudo as autoridades humanas apoiam e
auxiliam a autoridade divina, consolidam-se, e
produzem a uuião e a prosperidade das nações.

II. Â lig a ç ã o e sse n cia l
Suponhamos que a autoridade da terra se
oponha à autoridade do céu, permitindo que Deus
seja desprezado e que cada dissidente possa in
sultar a religião; a consequência será necessa
riamente fatal.
O iiomem em revolta contra Deus, breve se
revoltará contra o poder humano.
O súdito que tem a aurtacia de desobedecer
a Deus terá a audacia de desobedecer a seu
soberano.
O soldado que não teme mais a Deus tão
pouco temerá seu general.

I) Non cst eiiim potestas nisi a Deo. — Uom. XIII, 1.
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O aluno, deixando de respeitar a Deus, tão
p:uco respei'aráj!seu professor.
A criança que não ama a Deus não amará
a seus pais.
Separado de Deus, o homem não tem mais
freio para contê-lo no caminho do dever.
A sociedade que perdeu o temor e o amor de
Deus, perde também, necessariamente, o respeito
aos que a governam; formam-se partidos, o mais
forte derruba o mais fraco, e a sociedade, divi
dida, esfacelada, precipita-se na ruína.
Rompido o primeiro anel que liga a autori
dade humana à autoridade divina, a corrente in
teira será rompida. E\ pois, absolutamente pre
ciso que o poder da terra esteja de acordo com
o poder do ceu.
O príncipe deve submeter-se a Deus e fazer
Deus respeitado, para que os seus súditos o res
peitem.
O patrão deve obedecer a Deus, para que
os empregados lhe obedeçam.
Os pais devem amar a Deus, para serem
amados pelos filhos.
•

*

*

E se, por infelicidade, houver desacordo en
tre estes dois poderes, o poder diviDo deve tra
çar a linha reta a seguir. Neste caso, é preciso
tenhamos a coragem de dizer, com S. João Ba
tista, ao que manda o contrario de Deus: Tibi non
licet! Isto não te é permitido! ou como S. Pedro:
E ’ preciso obedecer a Deus mais do que aos ho
mens ! (1}
1) Obedire opportot Deo, magis quac honv^ Vius. — Act.
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* • De fato, quem noá dará a recompensa do
céu, ou o castigo do iníerno, é exclusivamente
Deus. Os homens nada podem com relação a
nossos eternos destinos.
Portanto, como dizia o divino Mestre: E ’
preciso temer aquele que pode matar o corpo e
lançar no inferno. (1)
p jílí' o que souberam fazer heroicamente os
confessores e mártires, prontos a dar a vida para
dtíesa e gloria da, religião.

I1F. C o n clu são
r 7 Tal é a ordem harmoniosa estabelecida por
Deus neste mundo.
Como vimos na semana passada, Deus nos
perdoará se perdoarmos ao próximo ; caso con
trario, Deus não nos perdoará.
O evangelho de hoje completa esta grande
sentença da caridade pública com o preceito da
obediência pública.
Se o homem de autoridade obedecer a Deus,
obedecerlhe-ão também seus súditos; m asseele
.romper com Deus, perderá a autoridade e, do
mesmo modo que se revolta contra Deus, os sú
ditos se revoltarão contra ele.
Deste modo, tudo se liga neste mundo: o di
vino e o humano, o direito e o dever. E a base
sobre que tudo repousa e se firma é Deus.
Lembrem-se desta verdade aqueles que exer
cem qualquer autoridade sobre os outros.
Dêem a César o que é de Cesar... mas nunea deixem de dar a Deus o que é de Deus!
1) Tiniete euin, qui, postquam occiderit, liabet potestatein
niittere in gchenain. — Luc. XLI, 4.
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EXEMPLOS

1. C om o p e n sa v a m os santos
A imperatriz Eudóxia julgava poder dominar
São João Crisóstomo por meio de ameaças.
•» «Nada alcançareis — disse lhe um dos corte
sões; — Crisóstomo só receia uma coisa: é o pe
cado !»
Santo Anselmo d izia : — «Se eu visse de um
lado o pecado e do outro o inferno, e íôsse obriga
do a escolher entre os dois, sem hesitação esco
lhería o inferno!»
Luiz VIII, pai de São Luiz rei, da França, foi
atacado de grave moléstia.
Os médicos lhe declararam que não podia
salvar-se a não ser usasse um remedio proibido
pela lei de Deus.
— «Prefiro morrer !» respondeu o rei. E mor
reu.
Os santos tiDham por lem a: «Deus em pri
meiro lugar e acima de tudo!»

2. Os Irm ã o s M a c a b e u s
O ímpio rei Antíoco chamou a seu tribunal
certa mãe com seus sete filhos, e mandou que
comessem carne de porco, o que era proibido
pela lei judaica.
Todos recusaram e foram açoitados com chi
cotes e azorragues.
O mais velho dos irmãos disse corajosamen
te ,.ao r e i: «Preferimos morrer a desrespeitar a
lei de Deus!»
Cheio de raiva, Antíoco mandou cortar-lhe
a lingua, arrancar-lhe a pele da cabeça, dece-
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par-lhe as mãos e os pés, e atirá-lo, arquejante,
num braseiro.
A mãe e os irmãos, que assistiam ao suplício,
animavam-se de igual coragem que o jovem.
Morto o primeiro, os algozes levaram o se
gundo para ser martirizado.
Arranca ram-lhe a pele da cabeça, e pergun
taram-lhe se queria comer carne de porco. Ele
respondeu resoluto: «Não o farei!» bofreu, por
isso, o mesmo martírio que seu irmão.
Nos últimos momentos, disse ao r e i : «Tu, rei
malvado, nos tiras agora a vida presente; mas
o rei do céu e da terra d o s ha de ressuscitar um
dia, para a vida eterna!»
O terceiro estendeu voluntariamente as mãos,
dizendo: «De Deus as recebí e dEIe espero tor
nar a recebê-las um dia». E morreu como seus
irmãos.
Foram martirizados, a seguir, os quatro ou
tros.
Quando chegou a vez do mais novo, ADtíoco
prometeu fazê-lo rico e feliz, se abandonasse a
lei de seus pais. Mas o menino não fez caso das
promessas.
Após as últimas exhortações da mãe heróica,
o menino disse aos algozes: Que esperais ainda?
Não obedecerei às ordens do rei, mas, sim, à lei
de Deus!»
Exasperado de odio, mandou o rei que o ator
mentassem ainda mais craelmente que aos ou
tros.
Por fim, também a mãe sofreu o martírio.
Delo exemplo de obediência à lei de Deus!
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23 DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. iX. 18-26)

18. Naquele tempo, estando Jesus a falar
ao povo, eis qiur veio um príncipe (da sinagoga);
aproximou-se d Ele e o adorava dizendo : Senhor,
morreu minha filh a ; mas vtm, põe a tua mão
sobre ela. e viverá.
19. E Jesus levantando-se o seguiu com
seus discípulos.
20. E eis que uma mulher, que havia doze
anos padecia um fluxo de sangue, se chegou
por detrás dEle e tocou a fím bria do seu ves
tido;
21. Porque dizia dentro de s i : Ainda que
eu toque somente o seu vestido, serei curada.
22. E voltando-se Jesus e vendo-a, disse:
Tem confiança, filha, a tua fé te sarou. E ficou
sã a mulher, desde aquela hora.
23. E tendo Jesus chegado à casa daquele
príncipe (da sinagoga) e tendo visto os tocadores
de flauta e uma multidão de gente que fazia
muito barulho, disse :
24. Retirai-vos, porque a menina não está
morta, mas dorme. E eles o escarneciam.
25. E tendo-se feito sair a gente Ele entrou
e tomou-a pela mão. E a menina levantou-se.
26. E divulgou se a fama (deste milagre)
por 'toda aquela terra.

COMENTÁRIO LITÚRGICO

Morte e ressurreição
O Evangelho nos faz assistir hoje a três ce
nas, resumidas em poucas palavras:
A cura de uma enferma,
A morte de uma jovem,
A sua ressurreição.
E’ como a vida humana inteira resumida nes
tas três fases : sofrer,' morrer, ressuscitar.
Não é sem razão que a liturgia assim pro
cede. No último domingo ela nos apresentará o
fim do mundo e o juízo final; ora, antes de nos
relembrar estas cenas augustas, necessário era
lembrar-nos o que a elas precede para cada
um de nós: sofrer, morrer, ressuscitar.
Meditemos hoje estas três fases da nossa
existência, que vêm representadas nas pessoas da
hemorroísa e da filha de Jairo.
1. A c u r a da enfermidade,
2. A m orte e re s s u rre iç ã o da jovem.
Estas considerações devem excitar ora nós
um vivo sentimento de satisfação e de amor, pois
e6te Jesus triunfador do demonio, das moléstias
e da morte é o mesmo que veremos um dia no
céu e que recebemos na sagrada comunhão.

I.

A c u ra da e n fe rm id a d e

Jairo, chefe da sinagoga, vendo sua filha quasi morta, sai de casa e vai ter com Jems, a
pedir que o acompanhe e imponha as mãos 60 bre ela, para que reviva.
E’ um ato de fé ardente a súplica deste ho
mem; e Jesus atende imediatamente o seu pedido.
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Em caminho cerca-o a multidão, que o se
gue e quer presenciar o milagre implorado pelo
oficial Jairo.
Jesus avança lentamente. Uma mulher já ido
sa, recurvada em consequência de dolorosa en
fermidade, penetra no meio do povo é se aproxi
ma do Mestre.
Não tem coragem de expor em alta voz o
mal que a humilha, como fizeram os leprosos e
cegos; mas, cheia de fé, ela se aproxima às es
condidas, pensando: Se puder tocar a orla de seu
vestido, serei curada. (1)
E’ um ato de fé humilde e tocante.
Jesus cura os demais olhando para eles, to
cando os com sua divina mão, ordenando... Mas
esta pobre mulher sente se indigna de um olhar,
de um contacto com as mãos santas de Jesus;
ela quer apenas tocara orla de seu vestid o !...
•Penetra, pois, a multidão, que a olha com
padecida. Chega perto de Jesus... e de repente
ei-la segurando com mãos trêmulas e beijando
cheia de fé a orla do manto de Jesus.
O milagre está feito : ela se ergue, curada. (2)
*

*

*

O que deforma as almas são os pecados ve
niais, que as dominam ; é a procura dos bens
passageiros, que as inclinam para a terra; a fron
te inclinada não pode mais olhar para o céu.
Tal é o estado dalma de quem se deixa do
minar por maus hábitos, ou se descuida da ora
ção, caindo em pecados veniais.
lj Si tatigcro timlum vcstiincntuni cjus, smIva oro — Mnt JX, 21)
2) Lt salva facta est niulicr cx illa bora (Mut. IX. 22;.

Aproximemo-nos de Jesus. O simples contac
to de seu vestido pode curar-nos. E este con
tacto se dá na oração e na sagrada comunhão.
A Hóstia Sugrada, que os nossos lábios
tocam fisicamente, é a veste de Jesus.
Iofelizmente, quantas vezes os lábios a tocam
e o coração fica tão longe dela!
Jesus está alí unicamente para nós... para
cada um de dós em particular... Mas não temos
este espírito de fé cjaquela pobre mulher; não
temos tanta confiança' no poder de Jesus; não
sabemos arrancar do coração uma súpiica ar
dente, que o comova e o obrigue a inclinar-se
para nós.

II. Mos'te e re s s u rre iç ã o
Os instantes que Jesus parou, restiluindo a
saude à pobre enferma, eram séculos para Jairo,
que só se lembrava da filha moribunda, e talvez
já morta.
Não se enganava o pobre pai. Uns de seus
servos chegam se a ele, comunicando lhe a mor
te da filha.
Ferido no coração, pálido, trêmulo, Jairo vira-se para Jesus, inclina-se, e já vai sair, pois não
lhe vem ao pensamento que um homem possa
ressuscitar um morto.
Jesus olha para o pai aflito e lhe murmura;
«Confiança! tenha fé em mim!»
Chegados em casa, encontram uma multidão
em lágrimas; um grupo de músicos e chorões
assalariados, em redor do cadáver da jovem. «Retiraivos», lhes diz Jesus, «pois a menina não está
morta, mas dorme».
Aproximando-se, toma-a Jesus pela mão, dir
zendo :
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«Talitha cumi!» — «Jovem, levanta-te !»
A morta abre os olhos. Um leve colorido es
tende-se por sobre as suas faces pálidas. A vida
torna a esses membros rígidos. E Jesus entrega
a menina aos pais, dizendo: «Ela é vossa, restitúo-a!»
E’ facil imaginar a felicidade, as efusões de
gratidão, o afeto que brotou dos corações destes
pais aflitos e repentinamente consolados.
*

*

*

E’ a imagem viva da morte espiritual da nos
sa alma.
O pecador morre à graça de Deus ; a sua al
ma está morta perante Deus, (1) e causa a Deus
maior repugnância do que um cadaver nos cau
sa nojo.
Ha pecados de malícia; mas ha sobretudo
pecados de fraqueza. Pobres pecadores ! sentem
o desejo de melhorar a vida moral, mas sentem
em si o peso do pecado, que os arrasta para o
mal... (2)
Todos sentimos em nós estes dois homens
de que fala o Apóstolo; o primeiro, o homem da
terra, e o segundo, o homem do céu ; o primeiro
é terreno e o segundo,é celestial. (1. Cor., XV 17)
Entre estes dois homens (a alma e o ccrpo)
ha uma luta sem tréguas em que cada um quer
alcançar o triunfo. (3)
São duas leis: a lei do bem e a lei do mal.
O santo coopera com a lei do bem. Enquan1) Stimulus autem mortis pcccatum est,. —I. cor.. XV, 5C>).
ornne pondus ct circuiustans nos peccatum
— llebr. f XII, 1)
3) Video autem aliamjlegem in membris meis, repugnantem
legi mentis mece — Kom., VII, 23.

2 ) Deponentcs

to o pecador se entrega à lei do m al; e esta lei
o leva para a morte.
Felizmente, como outrora, Jesus passa ainda
pelas estradas desta vida, e sua voz todo-poderosa ressuscita diariamente os mortos por fra
queza.
Quantas vezes por dia o divino Mestre não
repete: Jovem, levanta-te! E entrega a seu Pai
celestial estes ressuscitados à vida divina.

IH . C o n clu são
Lembremo-nos, de vez em quando, da bonda
de do divino Mestre, em face destes dois esta
dos de nossa alma.
• - O pecado venial é uma moléstia que curva
a nossa alma para a terra. Para alcançar a
cura é preciso nos aproximemos do divino Mes
tre e lhe toquemos espiritualmeote a orla do
manto; e isto se faz pela oração e a fuga das
ocasiões.
O pecado mortal dá a morte a nossa alma.
E’ a separação de Deus. Quando a alma se
separa do corpo, produz-se a morte temporal;
quando ela se separa de Deus, produz-se a mor
te eterna.
E nesse último estado não basta uma cura;
é preciso uma ressurreição; e esta se faz pelo
sacramento da penitencia.
E’ no confessionário que o pecador deve
implorar perdão, para que Jesus, alí visivelmen
te representado pelo sacerdote, levante a mão
sobre o cadaver espiritual de sua alma e repija
a palavra divina: Jovem, levanta-te!
Só a mão do ministro de Deus pode, num gesfo de misericórdia e amor, operar esta ressur
reição milagrosa, perdoando os nossos pecados.
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EXEMPLOS

1. Os q u a tro p o lic ia is
No século passado, o Conde de Meaux entrou
no convento dos Trapistas de Aiguebela, dei
xando no mundo seus filhos e netinhos.
Um dia seus amigos o aconselharam que
voltasse para o mundo e cuidasse de seus neti
nhos.
— «De muito boa vontade», respondeu o Con
de, «porém, ha aqui quatro policiais armados,
que me vigiam, e não me deixam sequer pisar
fora da soleira de meu convento...»
— «Impossível!» exclamaram os amigos.
— «Não somente é possível», respondou o Con
de, «mas posso até indicar-vos seus nomes. —
Chamam-se: morte, juizo, céu e inferno».

2. < A d e u s a o m u n d o
A Duquesa de Borgonha morreu em 1712,
seis dias antes de seu marido. As suas últimas
palavras foram as seguintes :
«Hoje sou princesa; amanhã serei um nada;
depois de amanhã serei uma esquecida!»

3. E p itáfio
O Venerável Ancino, Bispo de Salucio, sem
pre tinha diante dos olhos uma caveira, posta
em cima da mesa de trabalho, com a seguinte
inscrição:
«Eu fui o que tu és;
Tu serás o que eu sou!»
30

24-DOM. DEP. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Mat. XXIV. 15 — 35)

15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis
cípulos : Quando, pois, virdes a abominação da
desolação que foi predita pelo profeta D~ —W.
posta no lugar santo, — o que lê entenaa.
16. Então, os que se acham na Judeia fu 
jam para os montes;
17. E o que se acha sobre o telhado não
desça para tomar coisa alguma de sua casa;
18. E o que está no campo, não volte a to
mar a sua túnica.
19. Mas ai das (mulheres) grávidas e das
que tiverem criança de peito naqueles dias!
20. Rogai, pois, que não seja a vossa fuga
no inverno ou em dia de sábado;
21. Porque então será grande a aflição, co
mo nunca foi desde o principio do mundo até
agora, nem jamais será.
22. E se não se abreviassem aqueles dias,
não se salvaria pessoa 'algum a; porém, serão
abreviados aqueles dias em atenção aos esco
lhidos.
23. Então, se alguém vos disser: Eis aqui
está o Cristo, ou: ei lo acolá; não deis crédito.
24. Porque se levantarão falsos cristos e
falsos profetas, e farão grandes milagres e pro-
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digios de tal modo que (se fosse possível) até
os escolhidos se engav.ariam.
25. Eis que eu vo-lo -predisse:
26. Se pois vos disserem : Eis que ele está
no deserto,— não saiais; ei-lo no lugar mais re
tirado da casa, — não deis crédito.
21.
Porque assim como o relâmpago sai
do oriente e se mostra até ao ocidente; assim
será também a vinda do Filho do Homem.
28. Em qualquer lugar, em que estiver o
corpo, aí se juntarão também as águias.
29. E logo depois da tribulação daqueles
dias, escurecer-se-á o sol, e a lua não dará a
sua luz. e as estréias cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas;
30. E então aparecerá o sinal do Filho do
Homem no céu; e então todos os povos da ter
ra chorarão, e verão o Filho do Homem vir so
bre as nuvens do céu com grande poder e magestade.
31. E mandará os seus anjos com trombetas e com grande voz, e juntarão seus escolhi
dos dos quatro ventos duma extremidade dos
céus até à outra.
32. Ouví uma comparação tirada da fi
gueira : Quando os seus ramos estão tenros e
tem brotado, sabeis que está perto o estio;
33. Assim também, quando virdes tudopisto,
sebei que (o Filho do Homem) está perto (que
está) às portas.
34. Na verdade vos digo que não passará
esta geração, sem que se cumpram todas estas
cousas.
35. O céu e a terra passarão, mas as mi
nhas palavras não passarão.
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COMENTÁRIO L1TÚRGICO

O Juizo Final
A nota distintiva deste último domingo do
ano litúrgico é o Juizo Final.
O primeiro domingo do Advento, que é o
primeiro do ano litúrgico, apresenta à nossa con
sideração este mesmo assunto, como para lem
brar-nos a importância da meditação dos íins úl
timos do homem.'E’ que o fim último deve formar como o cen
tro de nossas cogitações neste mundo.
Sendo Deus o primeiro e o último, (1) e a
nossa alma sendo criada à sua imagem e seme
lhança, a salvação desta alma deve ser também
o nosso primeiro e último negocio. (2)
Para nos conformarmos, pois, às indicações
da liturgia, meditemos hoje este grande e terrível,
mas fecundo assunto, examinando:
1. A a p a riç ã o do Juiz supremo,
2. A sorte dos réprobos.
Verdades tremendas, que convertem e salvam,
e cujo esquecimento é causa do enfraquecimen
to da fé de uns e da fertilidade da vida de outros.

1. A a p a riç ã o do J u iz su p re m o
Representemo-nos o grande espetáculo que,
no fim dos tempos, há de apresentar-se aos olhos
do universo horrorizado, e que será o prelúdio do
juizo universal. Começará pela perturbação ge
ral da natureza.

Etfo sum primus ct novissimus. — Ap. I 17.

2) Memorare novíssima tua, ct in (ctornum iioii peccsibis

Eccli, VI 40.

—
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De repente serão suspensas as leis admirá
veis, que desde o inicio proseguiam no seu cur
so com tanta regularidade.
O sol e a lua, escurecidos, não darão mais
a sua luz. (1)
As forças misteriosas que conservam nas ór
bitas os astros do firmamento deixarão de exer
cer sua influencia, e estes, quais estrelas erran
tes, parecerão cair do céu e precipitar-se sobre
a terra. (2)
A esta perturbação geral, sucederá um pro
dígio ainda mais estupendo: A voz do aojo, eccaDdo pelo universo inteiro, acordará as gerações
adormecidas nos sepulcros . . . os mortos ressucitarão, e, pela primeira vez, o gênero humano
se verá reunido todo, num mesmo lugar, espe
rando com anseio o juizo de Deus.
Em presença desta multidão incalculável, mu
da de estupor e de medo, descerá do céu, numa
nuvem luminosa, Jesus Cristo, o soberano dos
vivos e dos mortos.
Legiões de espíritos bem-aventurados o cerca
rão, fo-mando a sua corte de honra.
O Salvador terá em sua mão a cruz, outrora
instrugiento de suplício, agora símbolo de salv a ç ã ).
A esta vista, justos e pecadores serão obri
ga ios a reconhecê-lo como seu Senhor e a humi har-se diante dEle.
Os pecadores, ao vê-lo prestes a julgá-los,
serão tom idos de pasmo enorme, e o esplendor
da sua gloria os encherá de um medo tal, que
quererão esconder-se nas cavernas dos roche1) Sol obscurabilur et luna non dabit splendoretn snum
Vattli. XXIV. 29.
2) Stellaj cadeut de ccclo. — Mattb., XXIV 29.
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dos, diz o Profeta Isaias. E S. João junta a es
tas palavras uma imagem' mais forte ainda: os
céus e a terra fugirão em presença do Juiz su
premo. (1)
Quando o oceano é agitado pela tempestade,
quem de praia coutempla este horrendo espetá
culo, mau grado seu, experimenta uma inquieta
ção profunda...
Quando a autoridade pune de morte um sú
dito revoltoso, os proprios inocentes se pertur
bam ao espetáculo de uma vida que se apaga.
Que será então dos pecadores no juizo final,
quando os proprios'justos se sentem perturbados?
Qual não seria a confusão de uma pessoa
que, na igreja, em presença da multidão, fosse
vergonhosamente expulsa do lugar santo, como
excomungada.
Maior será o pejo e o terror dos réprobos
quando, em face do universo inteiro, se virem
expulsos da companhia dos santos I

II. Sorte dos r é p r o b o s
Mas não se limita a aparição de Jesus Cristo
só ao terror da sua majestade; Ele aparece glo
rioso para julgar os homens.
Este julgamento constará de três partes:
A separação,
A manifestação dos pecados,
A sentença.
Os Anjos separarão os bons dos maus, pon
do os primeiros ao lado direito do Salvador, e
os segundos, a seu lado esquerdo. (2)

D A cujus conspectu fu^it terra et coei um. — Ap. XX , 11.

2 ) Et soparabit eos ab iuvicem, sicut pastor segrejzat oves
ab hoedis. Et statuet oves quidem a dextris suis, hoedos autern
a sinistris. — M atth ,
3 2 e 33.

XXV,
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Tal separação será íeita em todas as class)s dos homens; reis que ocuparam o mesmo
trono : Davi à direita, Saul à esquerda; filhos do
mesmo p a i: Abel à direita, Caim à esquerda;
esposos de um mesmo lar: Ester à direita, Assuero à esquerda ; Apóstolos da mesma vocação :
Pedro à direita, Judas à esquerda;— pai virtuo
so e filho libertino; mãe cristã e filha mundana.
Virá o anjo, e, com sua mão de ferro, fará
a separação... Pobre pai! Pobre filho! Pobre
mãe! Filha desgraçada!
A primeira separação já foi tão terrível.. .
Quantas lágrimas foram derramadas na ocasião
da morte ! Entretanto, subsistia a esperança de
se tornarem a ver; mas, agora, cessam as espe
ranças. . . adeus. .. para sempre!
*

*

*

Não somente serão os pecadores reconheci
dos pelos bons, mas os crimes deles serão pu
blicamente manifestados com seu número e gra
vidade.
«Os livros serão abertos», diz o profeta. (1)
Estão, escritas nestes livros todas as ações dos
rép^obos; e serão então apresentadas como num
filme de cinema, visivel para todos os homens [e
anjos.
Todos poderão ler neste livro: na primeira
página, os pecados da infancia; na segunda, pe
cados da mocidade; na terceira, pecados da ida
de madura; na quarta, pecados da velhice. Nem
os gelos da velhice apagam os fogos da? cor
rupção.
Se neste momento aparecasse entre nós um
1) Et libri aperti sunt. — Dan,, VII, 11.

_
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anjo do céu, e indicasse com o dedo uma pessoa,
e dissesse o que ela íez durante a vida; tal pes
soa procuraria esconder-se debaixo das pedras e
se envergonharia de, no dia seguinte, sair de ca
sa e comparecer em público.
Qual não será então o seu terror, a sua con
fusão, perante o tribunal supremo de Deus e pe
rante o mundo inteiro reunido !
*

*

•

A ’ hora da sentença, o Juiz se levantará. Seu
olhar será flamejante como o relâmpago, e a sua
voz mais terrivel que o trovão. Passou a hora da
misericórdia; é a justiça que vai falar.
-- Ego sum — sou eu! dirá Ele.
Jesus Cristo pronunciou esta palavra peran
te os sicurios que queriam prendé-lo no Jardim
das Oliveiras, e ao ouvirem esta voz todos caí
ram por terra, como fulminados ncr um raio. E
qual será o terror que os reprobos experimen
tarão ao ouvirem esta mesma palavra?
— «Eu sou aquele que tu desprezaste na
vida!
— «Eu sou aquele que te esperava de dia e
noite !
— «Eu sou aquele que te convidava com
amor à prática de minha religião ! tu não quises
te ouvir-me.
— «Eu sou aquele que tudo fez para ti, ó ho
mem, e tu nada fizeste para mim !
«Eu te destinei à gloria e à felicidade do céu
e tu escolheste os tormentos do inferno!
«Não sou eu que te rejeito; foste tu queme
rejeitaste!

1 — q«id ultra debui faceie et nou ie c i? ...

473 -pRetira-te de m im , m aldito, para o fogo eter
no, que fo i preparado para o demonio e para
seus sequazes! (Mat. XV. 41)
Tudo está terminado. A alma está reprovada
por toda a eternidade.

III. C o n c lu sã o
Apenas pronunciada por Jesus Cristo esta
sentença terrível, um abismo horrendo se abrirá
sob os pés dos condenados, e estes se precipi
tarão nele com estrondo e urros de desespero.
Sobre eles se fechará a porta do inferno,
para nunca mais se abrir. Apenas sairá deste
abismo uma fumaça negra misturada com enxo
fre o fogo, para prestar uma eterna homenagem
à justiça divina.
Antes, Jesus terá dito aos eleitos: Vinde
benditos__de meu Pai, tomai posse do reino que
desde a 'eternidade vos está preparado.
Vinde, Apóstolos, que levastes ao longe a
gloria de meu nome !
Vinde, mártires, que destes a vida para a miVinde, ó virgens que me escolhestes como
esposo e único Bem !
Vinde, pais cristãos! Vinde, crianças inocen
tes !
Vinde, perseguidos e caluniados por meu no
me. .. o reino do céu vos pertence!
Que alegria pera os bons ! Que tremenda
confusão para os maus !
Escolhamos, enquanto estamos na tena. A
nossa eterna sorte está em costas mãos.

— 474 —
EXEMPLOS

1. L a g a rta e b o r b o le t a
Um belo dia de primavera uns meninos saí
ram alegres pelos campos, em companhia de
seu pai.
Neste passeio encontraram na floresta uma
bela lagarta, que pegaram e levaram para casa.
Guardaram-na cuidadosamente numa caixinha,
com umas folhas .verdes.
Dias depois, abriram a caixinha, e notaram
que a lagarta não tinha tocado nas folhas.
— «Morrerá de fome», disse um deles.
—«Não», respondeu o pai, «não morrerá; em
breve encontra la-eis mais bela que dantes».
Duvidando um pouco, os meninos fecharam
de novo a caixinha.
Um mês depois, abriram-na de novo, e 'e n 
contraram no fundo um inseto comprido e preto.
Estavam contemplando a metamorfose, quan
do, de repente, rompendo se o involucro, viram
sair uma bela borboleta, que, abrindo as asas diá
fanas, tomou vôo pelos ares.
— «Oh como é bela !» exclamaram os me
ninos.
— «E’ deste modo», observou o pai, «que da
morte nasce a vida, e que, um dia, nós sairemos
brilhantes do sepulcro, para voarmos para o céu».

2. O b e r e s la r c a F á c io
Disse um grande orador, Padre Lejeune :
Represento-me às vezes o aperto, a vergo
nha e a confusão que deve ter experimentado
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Fôcio, o autor do cisma grego, quando se viu
condenado no concilio de Constantinopla, pela
reunião dos mais célebres Prelados, Bispos, A r
cebispos e Patriarcas da cristandade.
Todos exclamaram em alta voz e de comum
acordo: Anátema ao cortesão e inovador F ó cio !
Anátema contra o neófito e tirano Fócio !
Anátema contra o Iiereje e cisroático F ó c io !
Pois bem, isto ouviremos do milhões e mi
lho íís de Anjos, Arcanjos, Querubins e Serafins,
que exclamarão com voz tonitruante, ,’contra o
réprobo: Anátema! impreeação, execração, re
provação, danação eterna ao ingrato, ao irnpudente, ao execrando, ao monstro que teve a ou
sadia de atentar contra a majestade suprema
do nosso Deus !. . . »

3. C astigo d e u m tra id o r
Durante o assédio de Rodes que com he
roísmo os cavalheiros de São João defendiam
contra os turcos, um soldado cristão passou para
o campo do Sultão Solimão II.
Este último, feliz de ver um traidor chegar
em sjfíi campo, fez-lhe as mais belas promessas,
para ^induzí-lo a indicar os lugares mais fracos
da praça forte dos cristãos.
O miserável tudo revelou; e, depois de So
limão ter conquistado a fortaleza, foi-se ter com
ele, pedindo a recompensa da sua perfídia.
—«M iserável!» respondeu Solimão, «vou darte o que merece um traidor!»» E logo mandou
prendê-lo e o esfolar vivo.
No dia do juizo final, Deus mandará castigar
terrivelmente aqueles que traem 03 juramentos
de seu batismo.
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4. S au ta E u la lia e D a c la n o
Santa Eulalia de Merida, espanhola, na idade
de doze anos, íoi supliciada pela fé, dutaute a
perseguição de Diocleciano.
Calpurnino, oficial do Prefeito Daciano, afez
açoitar cruelmente. A santa menina, toda ensan
guentada, disse ao oficial feito seu algoz:
«Olha bem para mim e considera o meu ros
to, para me reconheceres bem perante o tribu
nal de Deus, onde compareceremos ambos; eu
para receber a recoifipensa de meus sofrimentos,
e tu, para receberes o castigo da tua crueldade».
Todos nós seremos julgados por Deus, no
juizo particular, e depois, no juizo final, perante
o mundo inteiro.
«llllllllilllllllllllllllH
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N o t a lit ú r g ic a

Os domingos depois d 3 Penteciftes até ao Advento
não são menos de 21, nem mais de 28.
O 21* prece le sempre o 1* do Advento.
Se, entre o 23* e o último domingo, houver apenas
um domingo, o evangelho (aliás a missa inteira) deve ser
a do sexto domingo depois da Epifania.
Se houver dois domingos, serão tomados do quinto;
e, se houver três, serão tomados do quarto domingo de
pois da Epifania em diinte.
Por exemplo:
24* domingo : Parób. do grão de mostarda—Mat. XIII. 31-35.
25*
« da boa semente — Mat. XIII. 24—30.
26» «
A tempestade acalmada;— Mat. VIII. 23-27.
Último: o 24» supra.
illlliuilüllliillllllliill
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