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E X E M P L A  M O V E N T . . .

Tóda criarla gosta de ouvir historinhas. Em casa, na es
cola, no colégio, na igreja, onde quer que estejam, as criansas 
ficam quíetinhas, atentas, que até parecem nao respirar, quan- 
do se Ihes conta urna historinha bonita, um exemplo edificante.

O vigário, o missionário, a professóra, a catequista, todos 
sabem isso por experiéncia.

Ora, ensinar catecismo presidir reunides de cruzadinhos, 
preparar cení, duzentas crianzas para a primeira comunháo, e 
nao Ihes contar historinhas emocionantes, é arriscar-se a fra- 
cassar. Depois de algum tempo, meia hora se muito, estao abor
recidas, desinteressadas, querem sair, conversam, brincam, bri- 
gam: é a anarquía, é a debandada. . .  E nao adianta gritar, 
amea?ar, dar beliscoes, puxóes de o re lh a ... nada, nada adianta. 
E no dia seguinte o lúmero já será menor: os maiores nao vol- 
ta m ... os medroso's' nao se arriscam a en trar... os miudinhos 
pouco entendem e ainda menos aprendem. . .

E, contudo, é mister ensinar á multídáo infantil, que nao 
ouve falar de Deus, que cresce sem catecismo, que perambula 
pelas rúas, as verdades de fé, os preceitos divinos, a doutrina 
consoladora da salva?ao.

Como se há de qonseguir que crianzas, sempre irrequietas 
e bulbosas, estejam afentas, nao conversem, escutem, rezem, can- 
tem, fiquem na fila?

Um poderoso meio de conseguir siléncio, ate^áo e inte- 
résse é contar-lhes algum exemplo atraente, sugestivo, cheio 
de em o les, bastante infantil e inteligível.

Os exemplos, como se encontram nos livros, sao pouco mo- 
vimentados, resumidos, b rev es... E ’ natural; pois livros volu- 
mosos, quem os adquirida, quem os le r ia ? ...

Por isso, a catequista, a professóra, o padre, que vai con- 
tá-los, deve Ier e meditar o exemplo preferido, a fim de descre- 
vé-lo, ampliá-lo, dar-lhe vida e colorido e movimento, drama- 
tizá-lo, enfim. Contar com desembaraco, isto é, contar com as
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máos, os bracos, a c a b e fa ...  falar com os o lh o s... rir ou 
ch o rar... aterrar ou entusiasm ar... fazer rir ou arrancar lá
grimas de comofáo. . .  o mais sugestivo, o mais patético possível!

Consegue alguém dar vida e calor ás historinhas que conta 
com a linguagem dos olhos, a expressáo do rosto, os movi- 
mentos do corpo, a entoafáo da v o z ... ésse alguém é senhor 
das enancas, poderá fazer com elas o que quiser.

Narrado o exemplo, aproveitar a boa disposi^áo do audi
torio: fazer repetir por algum déles a historinha e logo encai- 
xar qualquer ponto de doutrina, recomendado ou aviso, um pe
dido, urna jacu latoria ...

Na presente cole^áo nao se encontrara exemplos inventados 
por nós; sao auténticos, mesmo que nao venha mencionado o 
autor. Muitos déles, aliás, sao contados por diferentes autores 
com pequeñas variafóes. Isso nao prejudica. O narrador tem 1¡- 
berdade de ampliar, colorir, enfeitar qualquer exemplo. O essen- 
cial é que, no fundo, o exemplo seja possível, verídico, doutrinário.

Por finí, muito para desejar seria que esta colecáo andasse, 
também, ñas máos das máezinhas e das vovós, que ¡menso bem 
fariam aos filhos e aos netinhos, contando-lhes a miúdo lindas 
historias capazes de formar-lhes o cora^áo e o caráter no ver
dadero sentido cristáo.

A Nossa Senhora Aparecida, nossa excelsa Rainha, consa
gramos esta pequeña semente do bem, rogando-lhe que a fa?a 
crescer e produzir frutos de salvagáo entre as criab as do nosso 
querido Brasil.
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1.

MENINA, LEVANTA-TE!

Jairo, o presidente de urna das sinagogas de Cafarnaum, 
está angustiadíssimo. Sua filhinha de doze anos acha-se grave
mente enférma, e sua cura é desesperada. Como única e extre
ma solu^ao recorre a Jesús. Sabe que acaba de regressar de 
Gérasa, e sai ao seu encontró.

—  Senhor —  diz-lhe com voz angustiosa — minha filha 
está mQrrendo. Vem, impoe a tua máo sóbre ela para que sare 
e viva.

O Mestre, sempre misericordioso e amicíssimo das crianzas, 
acede, e ¡mediatamente se póe a caminho; mas a multidáo o 
rodeia c aperta de tal forma, ñas rúas estreitas da cidade, que 
o detém rnais tempo do que Jairo o quisera e a enfermidade da 
menina o permitía. Por isso, antes de chegarem a casa, en- 
contram-se com alguns criados, que dáo a seu amo a fatal no
ticia da morte da pequeña.

Pobre pai! Cheio de esperanzas recorrerá ao Redentor; no 
caminho vira crescer seu otimismo com a cura milagrosa da 
hemorroíssa; mas todas as suas ilusoes se desmoronara. E’ tar
de. Morrera. Tém razáo seus criados: para que incomodar e 
cansar mais o Mestre? Jesús, porém, consola-o, dizendo:

—  NSo temas, eré e tua filha será salva.
Chegam a casa. Cobre-a o luto. Ali estáo a exercer o seu 

oficio mcrcenário as carpideiras e os flautistas funerários — 
importazáo paga introduzida nos costumes judeus; os parentes 
e amigos rodeiam a familia.

—  Por que choráis e estáis alvoro^ados? —  lhes diz Jesús. 
— A menina nao está niorta, mas dorme.

Os que o ouvem falar assim riem-se déle, pois viram o ca
dáver e tém a certeza de que está morta. Nao sabem que para 
o Senhor da vida aquela morte é um breve sono, cujo despertar 
está próximo.



Estas, apresentando-se ao Salvador, transmitem o pedido 
do centuriáo. E, para mais ínclinarem o ánimo do benfeitor, 
elogiam o centuriáo e enumeram os beneficios recebidos.

Jesús, todo ateníáo e bondade, acolheu amávelmente os re
presentantes do militar, dizendo:

—  Eu irei e o curarei.
E pós-se ¡mediatamente a caminho.
Avisado de que o Salvador se dirigía a sua casa, assus- 

tado com a grandeza do favor, enviou-lhe o centuriáo alguns 
amigos que lhe dissessem:

—  Senhor, náo te incomodes. Nao sou digno de que en
tres em minha casa; dize, pois, urna só palavra e meu servo 
ficará curado.

E explicou mais claramente o seu pensamento, dizendo que 
era um simples oficial subalterno e que, apesar disso, apenas 
dava urna ordem a seus inferiores, éstes lhe obedeciam. Náo 
poderia Jesús, sem o incómodo de ir a sua casa, ordenar que 
a enfermidade cessasse?

Jesús mostrou-se admirado ao ouvir tais palavras e disse 
aos que o seguiam:

—  Em verdade, em verdade vos digo que nem em Israel 
encontrei tamanha fé.

Em seguida operou o milagre á distáncia e naquele mo
mento o paralítico que estava em perigo de morte sarou ins
tantáneamente.

4.
HOJE ENTROU A SALVAQAO NESTA CASA

Logo que em Jericó se espalha a noticia da chegada do 
Salvador, todos os seus habitantes correm para a rúa ao en
contró do homem extraordinário que tantos milagres vem ope
rando.

Urna grande multidáo o cerca e acompanha por tóda a 
parte, ao passo que outros tomam posi^áo ao longo da rúa para 
vé-lo quando passar por ali.

Zaqueu, homem riquíssimo e muito influente, é o chefe dos 
arrecadadores de impostos da cidade de Jericó, o centro co
mercial mais importante de Israel.
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Ouviu falar de Jesús, e simpatizou com ele porque nao 
despreza os de sua profissáo, tao odiados pelo povo.

Quer vé-lo, mas nao o consegue; a sua pequeña estatura 
nao lhe permite contemplá-lo por cima das c a te a s  da enorme 
multidáo. Esfor?a-se por abrir passagem através da muralha 
humana estendida ao longo do trajeto, mas nao o consegue. 
Ocorre-lhe, entáo, urna idéia. No afá de ver o Messias, esque- 
ce-se de sua dignidade, calca aos pés o respeito humano e, 
correndo para a frente do cortejo, sobe ao tronco nodoso dum 
sicómoro, firmando-se nos galhos.

A multidáo passa junto da árvore. Zaqueu está encantado 
com o que vé. No centro do cortejo caminha Jesús, humilde e 
magnífico, doce e grave ao mesmo tempo. Ao chegar em frente 
da árvore, ergue os meigos olhos, fixa-os naquela exigua fi
gura e diz:

—  Zaqueu, desee depressa porque é mister que hoje me 
hospede em tua casa.

Zaqueu estremece de emo9áo ao ouvir chamar-se pelo no- 
me. O Rabino extraordinário, a quem tanto desejara ver, irá 
hospedar-se em sua cása.

Desee apressadamente da árvore e, satisfeitíssimo pela dis- 
tinfáo, leva-o a sua casa.

A gente imbuída^de espirito farisaico escandaliza-se, ven
do que o Messias vai hospedar-se em casa de um publicano.

Éste, tendo sentido o aguilháo da gra9a penetrar em seu 
cora9áo, a ela sabe corresponder e dirigindo-se ao Salvador diz:

—  Senhor, darei aos pobres a metade de tudo quanto te- 
nho e, se em alguma coisa defraudei ao próximo, devolver-lhe-ei 
quatro vézes mais.

Jesús acolhe os bons propósitos do pecador arrependido 
e os aprova e bendiz com as palavras:

—  Hoje entrou nesta casa a salva9áo.

5.
O MÓQO RICO

Dirigindo-se a Jesús, pergunta-lhe:
—  Bom Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?
—  Se queres salvar-te, cumpre os mandamentos, isto é, 

nao matarás, nao cometerás adultério, nao furtarás, nao dirás 
falso testemunho, honrarás teu pai e tua máe e amarás ao pró
ximo como a ti mesmo.
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—  Tódas essas coisas tenho observado desde pequeño; que 
é que me falta ainda?

—  Para seres perfeito, vende tudo quanto tens, reparte-o 
pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem a mim e 
segue-me.

—  Eu, Mestre?
—  Sim; virás comigo; andarás de cidade em cidade, de 

urna aldeia a outra.
—  Sim, Mestre, é belo!
— Teus vestidos teráo, como os meus, o pó vermelho dos 

caminhos. Comerás, como os meus discípulos, o pao vindo da 
esm ola.. .  Por enquanto, vai, vende o que possuis e, pobre e 
humilde, vem comigo, e nao penses mais no teu amanhá.

—  Mas, Mestre, é táo difícil.-..
—  A ch as?... Vai rico e volta pobre, eis tu d o ...
—  Mestre, tenho p alácio s... mobílias f in a s ... arcas cheias 

de pedras preciosas... possuo vinhas, rebanhos... Mestre, sou 
rico, mas quero salvar-me, quero o c é u ... Dize-me, Senhor, 
ainda urna vez, que deverei fazer?

—  Vai, vende tudo; dá-o aos pobres e volta pobre; e 
segue-me.

—  Mestre. . .
—  Já vais?
—  Mestre, adeus. . .
—  Adeus, m ó?o.. .
Com os ombros curvados, plhando para o chao, o mó^o re- 

tira-se vagarosamente. . .  Está triste
O Mestre, também, triste e pensativo, suspira:
—  Como é difícil entrar um rico no reino de Deus! In- 

felizes os que se apegam ás riqu ezas!...
Joáo, ouvindo isso, pergunta:
—  Senhor, quem poderá salvar-se?
—  O que para os homens é impossível, para Deus nao o é!
O mÓ9o rico vai caminhando, lentamente. Parece carregar

todo o peso do mundo. Na curva do caminho, pára, olha para 
trás, como quem se despede de urna felicidade perdida. . .

Depois, estuga o passo e . . .  desaparece.
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O CEGO A BE1RA DA ESTRADA

Jesús, acompanhado de seus discípulos, após longa cami- 
nhada, estava para entrar na cidade de Jericó.

A beira da estrada, nao muito longe das habitares, es
tava um cegó sentado, pedindo esmola. Aquela estrada, urna 
das mais freqüentadas pelos peregrinos, era, certamente, um 
ponto bem escolhido pelo cegó para estender a míio aos 
transeúntes.

Naquela hora, porém, a esmola que ia receber nao era 
apenas grande, era a maior que podia desejar em sua vida.

Ouvindo o tropel de gente que passava, perguntou:
—  Que movimento é ésse? Quem é que está passando?
—  E ’ Jesús de Nazaré, disseram-lhe.
Jesús. Aquéle nome nao lhe era desconhecido; pelo con- 

trário. Já ouvira falar de muitos milagres operados por éle. 
Sabe que Jesús, sempre caridoso e bom, restituirá a luz dos 
olhos a diversos outros cegos como ele.

Quem sabe se nao teria chegado, também para ele, a ho
ra da gra9a, o momento da cura?

Cheio de esperanca, poe-se a clamar:
—  Jesús, Filho de David, tem piedade de mim!
Era como se dissesse: Senhor, tu és o Messias prometido; 

tu és o Filho de Deus feito homem; tu podes curar-me, resti- 
tuindo-me a vista.

Interiormente, éste cegó enxergava muito mais do que os 
pobres judeus obcecado. Manifesta urna fé viva, urna confianza 
firme, um grande desassombro.

Apesar de o repreenderem os que vinham á frente, man
dando que éle se calasse, suspeitando que quisesse pedir algu- 
ma esmola a Jesús, nem por isso deixa de repetir:

—  Jesús, Jesús, tem piedade de mim que sou um pobre cegó.
Nosso Senhor, quando mais perto, ouve aquela voz lasti

mosa, pára no meio da estrada e diz aos que estáo junto ao cegó:
—  Tomai-o pela máo; trazei-o aqui. Eu quero vé-lo de 

perto, quero falar-lhe.
Conduziram-lhe o cegó e Jesús, embora conhecesse perfei- 

tamente qual o pedido daquele infeliz, para que o mesmo fizesse 
urna profissáo de fé no poder de Deus, perguntou-lhe:

—  Que queres que eu te fa?a? Que é que pedes?
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- Senhor, faze que eu veja, pois é táo triste ser cegó. Nao 
enxergo, nao vejo nada déste mundo; Senhor, faze que eu veja!

E Jesús, diante da fé viva do cegó, usa de seu poder e de 
sua bondade, dizendo simplesmente:

—  Vé! A tua fé te salvou.
E no mesmo instante o homem abriu os olhos e admirado, 

comovido até ás lágrimas, come?ou a ver. E, em vez de correr 
para casa, a contar aos seus a gra?a que recebera, permanece 
ao lado de Jesús e o vai seguindo, agradecendo a Deus e ben- 
dizendo o seu Benfeitor.

Foi, entao, que também todo o povo, que presenciou o mi- 
lagre, pós-se a louvar e bendizer a Deus.

7
SEJAMOS RETRATOS DE DEUS

Nao podemos viver profanando e manchando a imagem di
vina que trazemos em nossa alma. Nosso dever é trabalhar em 
todos os momentos de nossa vida e com todos os auxilios que 
recebemos de Deus, para conseguirmos que ésse retrato divino 
seja cada dia mais semelhante ao modélo que temos diante dos 
olhos. O nosso modélo consumado é Jesús Cristo.

Quem é Jesús Cristo? E ’ o mistério da pobreza. . .  Apre- 
senta-se no mundo num estábulo. Repousa sóbre duras palhas 
num mísero presépio.. .  Chama a si os pobres: com éles se 
ajunta e quer que formem a córte do novo reino que veio fun
dar neste mundo.

Quem é Jesús Cristo?- O mistério do trabalho.. .  Encerra-se 
numa oficina e trabalha para comer o pao amassado com o suor 
do seu ro s to ... Anda de cidade em cidade, espalhando a dou- 
trina da verdade e a semente da perfeifáo. file mesmo afirma 
que nao tem urna pedra para repousar a cabera. . .

Quem é Jesús Cristo? O mistério da verdade... Fala em 
toda a parte. Fala das doutrinas mais elevadas. Trata dos pro
blemas religiosos, os maiores que jamais foram tratados nd 
mundo. Ouvem-no' seus inimigos, procurando surpreender néle 
algum e rro .. .  Nao o conseguem. Éle é o único homem em cujos 
lábios jamais apareceu a sombra fatídica do erro e do engano.

Quem é Jesús Cristo? O mistério do am or.. .  Amou até 
á abnegado mais absoluta, amou até ao sacrificio, amou seus
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verdugos, seus inimigos, amou até fazer-se nosso alimento, amou 
até á morte da cruz. . .

Quem é Jesús Cristo? O mistério da humilha9áo . . .  Lavou 
os pés de seus discípulos. Subiu a urna cruz e ali naquele ma- 
deiro, que era o patíbulo dos esclavos, ali o contemplou a hu- 
manidade desnudo e abandonado de todos.

Quem é Jesús Cristo? O mistério da obediéncia.. .  Obede- 
ceu desde o ber90 até o túmulo. Nao se desviou nem um ápice 
do caminho que lhe tra90u o Pai celeste.

Quem é Jesús Cristo? E ’ o mistério do poder.. .  Contra ele 
se levantaram todos os partidos políticos de sua na9áo. Os que 
representavam a lei e a religiáo coligaram-se também contra éle. 
Até seus amigos mais íntimos na hora da dor o abandonaram. 
Estava só . . .  Mas, afinal, triunfou de todos éles. Hoje, os que 
ontem o odiavam sao pó e cinza levados pelo vento: Ele reina 
sóbre os povos e sobre os cora9ó e s .. .

Quem é Jesús Cristo? E ’ o mistério da g ló ria ... Triunfou 
da morte. Subiu aos céus. Ali está sentado á direita de Deus 
Pai. Dali há de vir para julgar os vivos e os morios. E a sua 
glória nao terá fim.

Eis ai, em resumo, quem é Jesús Cristo. Todos os Santos 
procuraram ser retratos perfeitíssimos désse Deus que, como 
diz S. Agostinho, para isso precisamente se féz homem, para 
que tivéssemos o modélo mais admirável de Deus. Trabalhemos 
e copiemos as divinas virtudes que néle resplandecem.

8.
O PAJEM SALVO PELA M1SSA

Tinha S. Isabel de Portugal um pajem muito virtuoso e pie- 
doso a quem encarregava de distribuir suas esmolas. Outro pa
jem, que ambicionava aquéle cargo, por ser muito invejoso, acu- 
sou-o junto ao rei de um grande crime, de um pecado muito 
feio. Acreditou o rei ñas mentiras do pajem perverso e resolveu 
matar o pajenzinho da santa rainha.

Ordenou a um homem, que tinha um forno de cal, que lan- 
casse ao fogo o primeiro criado que chegasse para informar-se 
se haviam cumprido as ordens do rei.

Em seguida mandou ao pajenzinho que fósse levar o recado 
ao dono do forno. O rapaz partiu ¡mediatamente; mas, ao pas-
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sar por urna igreja e ouvindo tocar para a missa, resolveu ou- 
vi-la antes de ir adiante.

Enquanto a ouvia, o rei, impaciente de saber se tinha mor- 
rido, mandou o pajem caluniador que fósse perguntar ao homem 
do forno se havia executado a ordem do rei. Correu tao depressa 
que chegou primeiro ao forno e, dando o recado, o homem ¡me
diatamente o lan^ou ao fogo.

Já estava ardendo, quando, pouco depois, chegou o pa- 
jenzinho da rainha, que assistira á missa tóda, e perguntou se 
haviam cumprido a ordem do rei.

Tendo recebido urna resposta afirmativa, correu ao palácio 
para comunicá-la ao rei.

Éste, ao ver o rapaz, ficou estupefato, e adivinhou as se
cretas disposi?óes da Providéncia Divina, que permitirá o cas
tigo do culpado e a salva?ao do inocente.

Um menino chamado Renato,"'a quem o pai contou éste 
caso, ficou tao impressionado que nao sómente quis ouvir mui- 
tas missas, mas aínda fazer-se padre para poder celebrar para 
outros o santo Sacrificio.

9.

O MENINO QUE FOI ENFORCADü TRÉS VÉZES

Estamos na Palestina, pátria de Jesús, onde se disse a pri- 
meira Missa e os Apóstolos fizeram sua primeira com unháo... 
E que é hoje a Palestina? Terra de desolado, de maometanos, 
cismáticos, judeus e poucos católicos.

Um menino cismático de oito anos come^ou a sentir-se 
atraído á religiáo dos católicos, a seus 'tantos e festas que lhe 
contavam seus companheiros.

Um dia quis ir ver. Com muito segrédo, por temor dos 
país, assistiu á missa numa capeta.

Ficou encantado. Depois da missa continuou ali com as 
crianzas do catecismo. Terminada a cerimónia, o Padre, que 
nao o conhecia, aproximou-se déle para saudá-lo carinhosamente. 
O corado estava ganho, e o menino, ás escondidas, continuou 
a ouvir a missa todos os domingos. Um dia, porém, o pai o 
descobriu e perguntou-lhe:

—  Vocé estéve com os malditos católicos?
—  Sim, papai.
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—  Eu náo Iho proibira?
—  Sim, senhor.
—  Jura-me que náo voltará lá?
—  Náo posso, pois em meu coragáo sou católico.
—  Entáo vocé nao jura?
—  Náo, senhor.
—  Enforcá-lo-ei. . .
—  O senhor pode enforcar-me.
Passou o bárbaro urna corda a urna viga do teto e o lago 

ao pescólo do filho e puxou-o para cima. Quando os pézinhos 
do menino deixaram de mover-se, o pai o desceu, soltou o lago 
e, vendo que ainda estava vivo, disse:

—  Agora vocé me promete de náo ir ter com aquéles 
malditos.. .

—  Náo, papai, náo pcoso.
Segunda e terceira vez repetiu o pai o cruel suplicio, mas 

náo conseguiu mudar o propósito do menino. Disfamando, en
táo, a sua cólera, tentou o bárbaro pai outros meios.

Tomando em seus bracos o corpo extenuado do pobrezinho, 
disse:

—  Mas, meu filho, vocé náo me ama?
—  Amo-o, pap^;.
—  Como é, pois, que náo quer me obedecer?
—  E ’ que eu amo a minha alma mais do que a meu pai.
O menino, pouco a pouco, recobrou as fórgas e logo se féz 

batizar, tornando-se católico.
Seu pai e sua máe morreram de tifo no ano seguinte e náo 

muito depois teve o pequenino mártir a morte de um santo.

10
AS MISSAS PELO PAPAI

Refere o Pe. Mateo, apóstolo da devogáo ao Sagrado Co- 
ragáo de Jesús, que, estando na Inglaterra em tempo de muito 
frió, preparava para a primeira comunháo um grupo de crianzas 
de seis a nove anos.

—  Dizei a vossas mamáes que estou pregando o reino do 
Sagrado Coragáo e que vós haveis de ser seus missionários.

Depois que acabei de pregar, veio urna menininha e disse-me:
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— -  Padre, meu pai nunca veni à igreja. Vou contar à ma- 
máe o que o Sr. nos disse e eu nunca perderei a missa.

Eu Ihes havia pregado sôbre o Coraçâo de Jesús e pedido 
que me ajudassem a salvar almas ouvindo urna ou mais missas.

A menina, cliegando a casa, disse à mamâe que todos os 
dias iría ouvir missas por seu papai.

—  De manhá faz muito frió, filhinha.
—  Nao faz. mal, mamâe, preciso fazer algum sacrificio pa

ra salvar a alma de meu papai.
—  Bem, faça como quiser.
Très meses depois encontrei-me com a mesma menina.
—  Padre, disse, desde entáo nao perdí nem urna missa. 

Às vezes fazia muito frió e eu tinha muito sono porque a missa 
é táo ced o .. .  mas o Sr. sabe o que eu digo a Jesús quando o 
tenho no meu. co ra çâ o ? ... Digo-lhe que vou ouvir missa e 
comungar tôdas as manhás por méu papai, para pagar o res- 
gate por êle, para estar em seu lugar diante do Santíssimo, a 
fim de que salve a sua alma. Para isso estou aqui na sagrada 
mesa, meu bom Jesús.

—  Criança admirável! Náo fiquei sabendo se Jesús lhe 
atendeu os pedidos; mas náo há dúvida que o fará a seu tempo.

Náo pode o bom Jesús permanecer surdo a tais pedidos. Re- 
ferindo-se a urna criança, diz um poeta:

Pedidos dos Iábios teus 
podem m uito!.. .  Os pequeninos
sabem segredos divinos............
Conversam muito com Deus!

U .

UMA M IS S A ... UM CAVALHEIRO. . .  UM RETRATO.

Saberáo as almas quando se dizem missas por elas?
Mónica, urna jovem muito boa e piedosa, está convencida 

que sim. Era ela urna pobre criada, que ganhava o pao servin- 
do ñas casas dos ricos, simples, cheia de fé, contente com o tra- 
tamento e o pequeño salário que lhe davam, pois Deüs a fizera 
abnegada e sabia que a Ele se pode servir em qualquer oficio.

Mas um dia adoeceu e náo teve remédio senáo internar-se 
no hospital dos pobres. Depois de seis semanas deram-lhe alta; 
perderá, porém, o emprégo e náo sabia onde refugiar-se, débil

20



e sem recursos. Urna moeda de prata era téda a sua fortuna; 
mas seu coracáo estava cheio de confianca em Deus. Toma a 
sua moeda e manda celebrar urna santa missa pelas almas do 
purgatorio, a finí de que elas lhe consigam urna boa colocado. 
Ouviu a missa devotamente. E aquela mensagem chegou ao 
destino. . .

Ao sair encontrou-se com um senhor, que, aproximando-se, 
a saudou e disse:

—  Soube que a senhora procura um emprégo; aqui está o 
enderéco de urna cas.a onde a receberáo. Deu-lhe, em seguida, 
o nome da rúa e o número da casa, e desapareceu. Ficou Ménica 
perplexa, sem saber que pensar nem como explicar tudo aquilo. 
Como podía saber aquéle senhor que ela procurava um emprégo, 
visto que nao comunicara a ninguém o seu desamparo?

Foi logo á rúa e casa indicadas. Disse o que desejava e 
¡mediatamente a dona da casa a contratou para o servido do
méstico.

No dia seguinte, estando a fazer a limpeza, pós-se a con
templar os retratos pendurados á parede. De repente, surpreen- 
dida, exclamou:

—  Senhora, quem é aquéle senhor que está ali retratado? 
E ’ precisamente o senhor, que, ao sair eu da missa, me deu o 
enderéco da senhora.»-

—  Como! exclamou a senhora, ésse é meu filho, que há 
pouco tempo tive a ínfelicidade de perder!

A noticia da missa chegara tao depressa ao purgatório, que, 
ao sair Ménica da igreja, a resposta pessoal a esperava á porta.

O defunto alcancara de Deus permissao de vir agradecer 
á sua benfeitora e pagar sua caridade.

12.
BRAVOS CRUZADINHOS

Num domingo de abril inúmeras enancas de Liverpool (In
glaterra) comparecerán! a urna reuniáo festiva no vasto Saláo 
de Sao Jorge. Cada paróquia enviara as enancas dá Cruzada 
Eucarística e eram tantas, que muitíssimas tiveram que ficar fora, 
na praca.

Durante a prática perguntou-lhes o Arcebispo:
—  Sois todos cavaleiros e pajens do Santíssimo Sacramento?
—  Sim, senhor, gritaram todos.
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—  E quantos comungam cada més?
Muitas máozinhas se levantaram tímidamente.
—  E quantos comungam cada semana?
Todos gritaram levantando as máos.
—  E quantos comungam todos os dias ou várias vézes 

por semana?
Também desta vez se levantaram tódas as máos.
a) Um missionário do longínquo Oriente, vendo um joven- 

zinho muito recolhido e devoto diante do altar do Santíssimo, 
perguntou:

—  José, que faz ai tanto tempo e que é que diz a Jesús?
—  Nada, Padre, pois nao sei 1er nos livros. Sómente exponho 

minha alma ao Sol.
b) Aos seus mais pequeños Cruzadinhos perguntou um 

Vigário:
—  Quantas vézes se deve comungar?
—  Muitas vézes, Padre.
—  Bem; e quem sabe me dizer por qué?
—  Eu, Padre, eu sei. Jesús tomou o pao para mostrar que 

o devemos comer todos os dias; porque, se tivesse tomado a so
bremesa, diríamos que só se devia comungar nos dias de festa.

c) Numa rúa de Munich, cidade da Baviera, urna menina 
de sete anos avisa a mamáe que vem se aproximando um sa
cerdote com o Santíssimo.

—  Nao é nada demais —  responde a máe —  vai visitar 
um enférmo.

—  Vamos ajoelhar-nos, mamáe, éle está chegando.
—  Que é que tens, tontinha? anda!
—  Mamáe, é o bom Deus, ajoelhe-se —  suplica a me

nina, que permanece de joelhos.
Onde é que ésse anjinho aprendeu tamanho respeito ao San

tíssimo, se náo na Cruzada Eucarística?

13.
CRUZADA E SACRIFICIO

A Cruzada Eucarística tem por fim fomentar náo só a devo
r o  ao Santíssimo, mas também o zélo e o espirito de sacrificio.

Num congresso de Cruzadinhos, apresentou-se um menino 
camponés, bem vestido e todo garboso, á frente de um verda
dero batalháo de Cruzadinhos.
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—  Olá! que é isso? perguntou o zelador, como conseguis
te arranjar no teu povoado um grupo táo belo de rapazes?

O rapazinho, embarazado, fazia girar o gorrinho sem saber 
como responder.

—  Dize-me; como come^aste?
—  Perguntei-lhes se queriam ser Cruzados.
—  E que responderam?
—  Que nao queriam.
—  E que fizeste, entao?
—  Comecei a comungar por éles.
—  E quiseram?
—  Nao, senhor.
—  E que fizeste depois?
—  Na comunhao o Menino Jesús me inspirou que fizesse 

sacrificios. . .
—  E quiseram?

-  Entao, sim.

14

VISITANDO O SANT1SSIMO

Um sacerdote, que estava a rezar o oficio divino a um canto 
da igreja sem que o pudessem ver, foi testemunha de urna gra
ciosa visita ao Santíssimo.

Aproximaram-se da grade do altar dois meninos: Lino, de 
seis anos, e seu irmâozinho, de très. O maiorzinho tomou pela 
cintura o pequeño, ergueu-o e conservou-o de pèzinho sôbre a 
grade. Com a mâo livre tomou a mâozinha de seu irmâo para 
persigná-lo e, em seguida, rezou com êle esta breve e bêla oraçâo:

“Meu Jesús, eu te amo de todo o meu coraçâo”. E repetiu 
estas últimas palavras, pondo a mâo sôbre o peito para indicar 
o coraçâo.

Terminada a oraçâo, Lino explicou ao irmâozinho:
—  Olha, o bom Jesús, está dentro daquela casinha. As 

imagens que ves em cima sáo retratos de Jesús e de sua 
santa Máe.

O pequenito olhava atentamente com seus olhos grandes e 
negros para a estátua de Nossa Senhora do Sagrado Coraçâo, 
e de repente perguntou:

—  Lino, Jesusinho quer bem a mim também?
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—  Sim, responde Lino; olha como nos mostra seu coragao 
com a máo esquerda e com a direita nos indica sua Mae.

—  Por que, hein?
O maiorzinho, um pouco perplexo, nao soube o que responder.
—  Por qué? insiste o pequeño.
Entáo Lino, lentamente, indeciso, atreve-se a balbuciar: 

Talvez Jesusinho queira que pegamos a sua mamáe li- 
cenga para ficarmos com Ele.

15.
UM MENINO DISTRIBUI A COMUNHAO

Na guerra de 1914, que durou quatro anos, os exércitos ita
liano e alemáo pelejavam perto da povoagao de Torcegno, no 
vale de Brenta.

Á meia-noite entraram os alemáes para ocupar a igreja e a 
tórre e levaram consigo prisioneiros os sacerdotes que havia, 
sem dar-lhes tempo de retirar o Santissimo da igreja.

De manhá, antes da aurora, o povo recebeu ordem de eva
cuar o povoado, pois ia dar-se ali a batalha.

Eram os habitantes cristáos fervorosos que amavam muito 
suas rogas, suas casas e mais aínda sua igreja.

Mas nao havia remédio; era preciso fugir.
—  Salvemos ao menos o Santissimo, disseram todos; mas 

como, se nao havia padres?
Lembraram-se de escolher o menino mais inocente e an

gélico para abrir o sacrário e dar a comunhao a todos os pre
sentes, consumindo-se assim tódas as hóstias.

Ao sair o sol todo o povo estava na igreja, as velas acesas 
no altar e o menino revestido de alvas vestes.

Sobe o mesmo com grande reveréncia os degraus do altar, 
estende o corporal, abre a portinha, toma o cibório dourado e, 
tendo todos rezado o “Eu pacador”, desee até á grade e vai 
dando as hóstias até esvaziar o cibório.

Purificou logo o vaso sagrado com todo cuidado, juntou as 
maos e desceu os degraus do altar como um anjo.

Levando Jesús no coragao, todo o povo se apressou a fu
gir para os montes. Corriam lágrimas dos olhos de muitos, é 
verdade, mas a alma estava confortada com o manjar divino.

Ao pequeño “diácono” enviou o Santo Padre Bento XV sua 
béngáo e suas felicitagóes.
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16
MENINOS MARTIRES

O acontecimento, que vamos narrar, passou-se na Rússia, 
nos piores tempos do comunismo que vem varrendo do seu ter
ritorio tódas as religióes, mormente a católica.

Numa vila, perto de Petrogrado, havia um asilo de órfáos 
com urna capela católica.

Os vermelhos (comunistas) fecharam a casa alegando que 
nao havia recursos para sustentá-Ia e expuisaram o capelao.

Aquéles maus soldados tiveram a sinistra idéia de converter 
a capela em saláo de baile e, como a mesma estava fechada, 
resolveram arrombar a porta e profanar o que havia dentro.

Tomaram essa resolu to  numa cantina, onde casualmente 
tres meninos católicos ouviram a conversa.

Compreenderam que se-tratava de profanar a casa de Deus 
e logo tomaram a resolu to  de defendé-la do melhor modo 
que pudessem.

A noite, os tres meninos e mais alguns colegas seus pene- 
traram na igreja por urna janela e montaram guarda junto 
do altar.

Os soldados, tendo arrombado a porta e penetrado na ca
pela, ordenaram que os meninos saíssem ¡mediatamente. Nenhum, 
porém, se moveu nem se arredou do seu lugar.

Os perversos comunistas atiraram, entáo, e mataram dois 
meninos. Quiseram, em seguida, arrastar os outros para fora, 
mas os meninos preferiram morrer a deixar de “proteger com 
seus corpos a casa de Deus”.

Os comunistas, aínda mais furiosos, dispararam de novo e 
o sangue daqueles inocentes correu pelos degraus do santo altar.

A máe de um déles, tomando nos bracos o filho agonizante, 
perguntou-lhe:

—  Meu filho, que fizeste?
—  Defendemos a Jesús —  respondeu — e os maus nao 

se atreveram a tocar n’Ele.

17
O PRIMEIRO MARTIR DA EUCARISTIA

Era nos primeiros tempos do cristianismo. Os cristáos eram 
perseguidos, Janeados as feras, mortos.

Quase todos procuravam antes receber a santa comunháo.
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Os sacerdotes tinham de esconder-se porque eram os mais 
procurados pelos inimigos.

Um dia, depois de celebrar os divinos mistérios ñas cata
cumbas, o padre, voltando-se para os fiéis reunidos, mostrou-. 
Ihes a Hóstia e disse:

—  Amanha muitos dos nossos serao conduzidos as feras. 
Quem de vós, menos conhecido que eu, poderá levar-lhes se
cretamente o Pao dos fortes?

A estas palavras aproxima-se um menino de dez anos, cha
mado Tarcísio, que parecía ter roubado aos anjos a pureza da 
alma e a formosura do rosto; e, ajoelhando-se diante do altar, 
estendia os bracos para o sacerdote sem pronunciar palavra, 
parecendo querer dizer:

—  Eu mesmo levarei Jesús aos irmáos encarcerados.. .
—  És muito pequeño —  disse o padre —  como poderei 

confiar-te tamanho tesouro?
—  Sim, padre; justamente por ser eu pequeño me aproxi- 

marei dos mártires sem que ninguém desconfie.
Falava com tanto ardor e candura, que o padre lhe con- 

fiou os “Mistérios de Jesús”.
O pequeño, radiante de alegría, aperta ao peito o seu te

souro e diz:
—  Antes que me fa?am em pedafos nihguém mo arrebatará.
Partiu pressuroso para o cárcere Mamertino.
Ao atravessar a pra$a, eis que um grupo de rapazes o cerca 

e quer obrigá-lo a tomar parte em seus brinquedos.
—  Nao posso —  dizia Tarcísio —  nao posso, estou com 

pressa.
Os outros, vendo que ele conservava as maos sóbre o peito, 

suspeitaram tratar-se dos mistérios dos^cristáos. Gritando co
mo possessos, lan^aram por térra o pobrezinho, deram-lhe gol
pes, atiraram-lhe pedras, deixaram-no prostrado. O sangue cor- 
ria-lhe principalmente da bóca, mas as maos nao se desprendiam 
do peito.

Nisto passa por ali um oficial cristao, por nome Quadrato, 
que, saltando no meio dos rapazes, dá golpes á direita e á es- 
querda e dispersa a quadrilha malfeitora.

Como urna máe carinhosa, toma com todo o respeito o peque- 
nino mártir da Eucaristía e leva-o em seus robustos bracos até ás 
catacumbas, onde o sacerdote, ao ver o menino, nao póde conter 
as lágrimas. Tarcísio, o defensor de Jesús, expirou ali mesmo.
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18
A HONRA DE AJUDAR A MISSA

Foi em 1888, Ano Jubilar do Santo Padre Papa Leáo XIII. 
Num dos altares da Basílica de Sao Pedro encontravam-se dois 
sacerdotes: um era prelado romano e cónego da Basílica Va
ticana; o outro era o bispo duma diocese italiana, vindo a Roma 
para assistir ás festas jubilares.

O prelado romano, que se dispunha para celebrar a missa, 
olhava inquieto ao redor, porque seu ajudante nao aparecía. O 
Bispo, que estava ajoelhado ali perto, aproxima-se com grande 
simplicidade e diz:

—  Permita-me, Monsenhor, que seja eu o ajudante de sua 
missa?

—  Nao, Exceléncia, nao o permitirei: n5o convém a um 
Bispo fazer de coroinha.

—  Por que nao? garanto-lhe que darei conta.
—  Disso nao duvido, Exceléncia; mas seria muita humi- 

Iha^áo. Nao, nao o permitirei.
—  Fique tranqüilo, meu amigo. Depressa ao altar; comece: 

Introibo. . .
Dito isto, o Bispo ajoelha-se e o prelado teve que ceder. 

Assistido por seu novo ajudante, o prelado romano prosseguia 
a sua Missa com urna emosáo sempre crescente.

Terminada a Missa, o celebrante se desfez em agradecimen- 
tos perante o Bispo.

Aquéle pió e humilde ajudante, vinte anos mais velho que o 
prelado romano, era a glória da diocese de Mántua, D. José 
Sarto, o futuro Papa Pió X, hoje canonizado por Pió XII.

Para o Cruzadinho, amigo fervoroso de Jesús Eucarístico, 
nao deve haver honra nem glória maior do que poder ajudar 
devotamente o sacerdote ao altar.

19-
JESU S NAO FICARA SÓ

Robertinho é Cruzado do Santíssimo. Ouvira a Missa, re
zara sua acao de grabas e quería voltar para casa, quando ouviu 
o pároco dizer ao sacristao:

—  Éste ano nao haverá exp ósito  do Santíssimo ñas Qua- 
renta Horas, durante o carnaval.
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—  Mas por que, Sr. Vigário?
—  Porque o Santíssimo f¡cara só, como o ano passado...
— Só, o Santíssimo! diz Robertinho pes’aroso; nao, nao 

pode ser, nao será.
De um salto pôe-se à porta da igreja por onde está o pá- 

roco a sair.
—  Que acontece, Robertinho?
—  Ouvi que o Sr. nao fará a exposiçâo. . .
—  Sim, temo que deixem Jesús sózinho.
—  Padre, faça a exposiçâo; êles virao.
—  Êles, quem?
—  Os cruzadinhos.
—  Todos?
—  Sim, sr. Vigário, todos; eu os trarei.
—  Mas a exposiçâo dura o dia inteiro. . .
—  Sim, estaremos aqui todo o dia.
Em vista da firme resoluçâo do menino, o pároco prometeu 

fazer a exposiçâo.
No dia seguinte, ás sete da manhá, todos os Cruzados es- 

tavam prontos para a Missa e, depois, fariam meia hora de guar
da ao Santíssimo, revezando-se por turnos. Preparou-lhes o pá
roco uns lindos genuflexórios forrados de vermelho.

Revezaram-se os Cruzados até meio-dia, voltando alguns ao 
seu posto até très vêzes.

Roberto dissera: “Trarei todos os Cruzados” ; mas consigo 
dizia: “As mâes também virâo, e os irmáos maiores e até os pais”

E assim foi realmente. Foi urna beleza!
E ’ que Robertinho percorrera as casas dos Cruzadinhos con- 

vidando-os com ardor para a guarda ao Santíssimo e pedindo- 
Ihes que rezassem, fizessem sacrificios c pedissem a seus pais 
e irmâos que náo faítassem.

Eis o que pode um Cruzadinho fervoroso.

20.
QUE É QUE PED ES A JESU S?

Joei era urna menina que as Irmas de Caridade encontraram 
abandonada pelos pais ás margens do Rio Amarelo da Grande 
China.

Estava a criancinha a morrer de fome e frió, quando as 
Irmas a levaram para o hospital. Logo que a vestiram e alimen-
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taram, dando-lhe leite quente, comegou a pequenina a recobrar 
a vida e a saúde. Foi batizada e logo brilhou a inteligencia cm 
seus olhinhos vivos e comegou a conhecer a Deus e a aprender 
as coisas do ccu. Andava já pelos oito anos e gostava de assis- 
tir á doutrina com as crianzas que se preparavam para a pri- 
meira comunháo. Mas a sua memoria nao acoinpanhava o seu 
coragáo e quando o missionário foi examiná-la, teve que dar-lite 
a triste noticia de que nao seria admitida á primeira comunháo 
enquanto nao soubesse melhor a doutrina.

Julgava o Padre que essa determinagáo a deixaria indife
rente. Mas nao foi assim. Daquele dia em diante notou-se urna 
mudanza extraordinária no comportamento da menina.

Em lugar de brincar, como antes, com as crianzas de sua 
idade, Joei comegou a passar seus recreios na capela aos pés 
de Jesús.

Uní dia, estando Joei diante do Santíssinto, o Padre acer- 
cou-se déla devagarinho c ouviu que repetía com freqüéncia o 
nonte de Jesús.

—  Que é que fazes ai?
—  Estou visitando o Santissimo Sacramento.
—  Visitando o Santissimo!? tu nem sabes quent é o San- 

tíssim o.. .
—  E ’ nteu Jesús, respondeu Joei.
—  Bem; e que pedes a Jesús?
Entáo, com as máos postas e sem levantar a cabega, com 

lágrimas nos olhos, respondeu com indizível dogura:
—  Pego a Jesús que me dé Jesús.
E a pequeña Joei teve licenga de fazer. sua primeira comunháo.

21
QUERO SER PADRE!

Aquéle que havia de ser o fundador da Congregaçâo do SS. 
Sacramento, o Pe. Juliáo Eyntard, parecía predestinado desde 
pequenino a ser um grande devoto da Eucaristía. Quando sua 
máe, levando-o nos braços, ia à bênçâo do Santissimo, o menino 
náo se cansava de olhar para Jesús na custódia.

la com a máe em todas as visitas à igreja e nao se can
sava nem pedia para sair antes déla.

Sua irmá Mariana, que tinha dez anos mais e foi sua se-

29



gunda máe, costumava cotnungar com freqüéncia. O irmaozinho, 
invejando-a, dizia:

—  Oh! como vocé é feliz, podendo comungar tantas vézes; 
faga-o alguma vez por mim.

—  E que pedirei a Jesús por vocé?
—  Pega-lhe que eu seja muito mansinho e puro e me dé a 

graga de ser padre.
Ás vézes desaparecía durante horas inteiras. Procuravam- 

no e iam encontrá-lo ajoelhado num banquinho perto do altar, 
rezando com as maos juntas e os o!hos pregados no sacrário. 
Antes mesmo do uso da razáo ansiava por confessar-se; mas 
nao o admitiam. Quando tinha nove anos quis aproveitar a festa 
do Natal para “converter-se” como dizia.

Apresentou-se ao vigário e depois ao coadjutor, mas, como 
estavam muito ocupados, nao o atenderam.

Partiu, pois, com um compariheiro, em jejum, e, fazendo 
urna caminhada de oito quilómetros sóbre a neve, Iá, na paró- 
quia vizinha, conseguiu confessar-se.

—  Como sou feliz —  dizia —  como estou contente! agora 
estou puro!

—  Que grandes pecados havia cometido?
—  Ai! cometí muitos pecados em minha infáncia: roubei 

um quepe (boné) numa loja e, depois, arrgpendido, voltei e dei- 
xei-o em cima do balcáo.

Para preparar-se para a primeira comunhao, comegou a 
fazer peniténcias: colocava urna tábua em baixo do Iengol, je- 
juava e quando a fome apertava, corría a fazer urna visita ao 
Santíssimo para esquecé-la.

Enfim, a 16 de margo de 1823, chegou para éle o grande 
dia. Que se passou neste seu primeiro «abrago com Jesús?

Quando o apertava ao coragao, dizia-lhe:
“Quero ser padre! eu o prometo”.

22.
DAI-ME JE SU S! E SEREI BOAZINHA...

Entre os meninos e meninas mais pequeninos, puros e bons, 
costuma Jesús Menino escolher seus pajens (cruzadinhos) para 
que o acompanhem aonde quer que vá.

Urna dessas criangas foi S. Gema Galgani, urna santa de 
nossos tempos, que durante tóda a sua vida recordava com pra-
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zer as primeiras práticas que tivera com Jesús Sacramentado, 
sendo ainda muito pequeña.

O rosto de minha máe, depois de receber a comunháo, di- 
zia, ficava radiante de alegría e meu coragáo batía mais de- 
pressa, quando ela me chegava a seu peito, dizendo:

—  Qema, aproxima-te de meu peito para dar um beijo a 
Jesús. Desde aquela idade náo cessava de pedir a suas professó- 
ras e aos capeláes que lhe dessem o seu Jesús.

Eles olhavam para ela e sorriam, pois, apesar de ter nove 
anos, era táo pequeña que parecía ter apenas seis. Naquele tem
po o Papa nao havia dado ainda o decreto da comunháo dos 
pequeninos e exigiam-se para a mesma ¡nstrugoes e conhecinien- 
tos cabais.

—  Tem paciencia, diziam-lhe, até que tenhas a idade re
querida.

Mas Qema pedia, pedia sem se cansar:
“Dai-me Jesús, d a i-m e... E vereis que serei boazinha, nao 

pecarei mais e serei bem comportada. Dai-me Jesús, porque me 
parece que nao poderei viver sem Ele”.

Estes belos sentimentos de um coragao táo puro e amante 
moveram seus superiores a apressar o dia feliz e suspirado e 
satisfazer-lhe as ánsias de apertar Jesús a seu peito.

Gema tornou-se^ realmente, em sua vida pobre e humilde, 
urna grande Santa que mereceu as honras do altar.

23.
UM MARTIR DA CONF1SSAO E DA EUCARISTIA

Em 1927 dominavam no México os inimigos da Igreja Ca
tólica. Os ministros de Jesús Cristo eram perseguidos, presos 
e fuzilados sem compaixáo. Do número désses mártires foi o 
anciáo Pe. Mateus Correa.

Estava em casa de um amigo, num dos bairros mais ra
dicáis, quando o foram chamar para um pobre indio que queria 
receber os últimos sacramentos. Apesar do perigo que corría, o 
padre quis cumprir com ésse dever de caridade. Tomando con
sigo o Santíssimo, dirigiu-se com o amigo á casa do doente.

Escolheram de propósito os caminhos menos freqüentados, 
mas, assim mesmo, os soldados de Calles os surpreenderam e, 
vendo que o Padre levava o Santíssimo, quiseram arrancar-lho 
á fórga para o profanar. Mas o Pe. Correa foi mais esperto
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que os soldados, pois, consúmanlo ¡mediatamente a sagrada par
tícula, disse:

—  Matai-me, se quiserdes; mas a Jesús nao o profanareis.
Depois de maltratarem cruelmente ao pobre Padre, levaram-

no á cidade de Valparaíso, onde o meteram no cárcere. Acusado 
de ter cumplicidade com os Cristeros que combatiam nos arre
dores, detiveram-no ali até que o General Ortiz o levou consigo 
a Durango.

Ali chegaram a 4 de fevereiro e já no día 6 seria julgado 
o padre pelo General em pessoa.

Vários outros presos iam ser fuzilados. Dirigindo-se ao Pe. 
Correa, disse o General:

—  Ou?a primeiro a confissáo désses bandidos, pois vño pa
gar logo os seus crimes.

Ouviu-lhes o Padre a coníissáo e preparou-os para urna 
boa morte.

Tendo terminado, disse-lhe o General:
—  Agora diga-mc o que esscs canalhas lile conlaram.
Erguendo-se o Padre cotn nobre altivez, respondeu:
—  Nunca, isso nunca!
—  Nao quer dizer?
—  Nao, nunca!
—  Entao será fuzilado com os outrosT
—  Fuzile-me, mas o segrédo da confissáo nao o violarei 

jamais.
O infame General mandou matá-lo com os demais presos; 

e, assim, o grande mártir selou com o próprio sangue sua Fé 
e seus sagrados ministérios.

24.
A COMUNHAO DA FORÇA

Estava a avôzinha no terreiro, assentada à sombra de urna 
viçosa parreira.

—  Vovózinha?
A avó levanta os olhos, um pouco surpreendida, pois até 

aquela hora a netinha nao llie mostrara muito amor; era atenta, 
mas náo afetuosa.

—  Que queres, filha?
—  Vovó, eu quería saber por que tens urna perna de pau. 

Andaste a combater?
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—  Nao, Lina; mas isso nao é pergunta para a tua idade. 
Nao foi urna bala de canháo, que me cortou a perna, nem mes- 
mo um acídente.

—  Entao, o que foi?
—  Simplesmente a enfermidade: um tumor no joelho. Um 

dia o médico declarou que era preciso cortar a perna.
—  Ih! vovó, eu quisera antes morrer.
—  Eu também.
—  Por que, entao, te deixaste cortar?
—  Lina, nao era possível; nao vivia só para mim. Morrer 

quando se quiser, é lu x o ... e algumas vézes é cobardía. Tinha 
de olhar para quatro filhinhos, que necessitavam de mim.

—  Mas, para cortar, fizeram-te dormir?
—  Nao, nao quis; tinha muito médo de nao acordar e aban

donar meus filhos. E, afinal, se se tem de sofrer, é porque Deus 
o quer ou permite.

—  Cortaram-te a perna, assim, viva?
A boa velhinha, só com o recordar o que se passara, ficou 

pálida.
—  Filhinha, antes da dolorosa operagáo, pedi o pao dos 

fortes, recebi a santa comunháo e pedi a Jesús Sacramentado 
paciencia e coragem ... Teu papai segurava a minha máo e até 
ele, pobrezinho, quas-í desfaleceu.

— Vovózinha, foi a comunháo que te deu fórgas. Oh! co
mo Jesús é bom!

25.
PAO DOS FORTES

Na guerra da Criméia um coronel francés recebe a ordem 
de apoderar-se de um fortim. Sem hesitar um instante, avança à 
frente de seu regimentó, que ficou também eletrizado à vista de 
tamanha coragem. Calmo e impassível no meio das metralhado- 
ras e baionetas, como se se encontrasse numa parada militar, 
toma de assalto a batería inimiga, terrivelmente defendida pelos 
russos.

Seu general, admirado de táo prodigiosa calma, exclama 
perante o Estado Maior:

—  Coronel, que sangue frió! Onde aprendeste tamanha cal
ma no meio de táo grande perigo?
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—  Meu general, responde com tóda a simplicidade o coro
nel, é porque eu comunguei esta manhá.

Honra ao coronel valoroso e cristao, e valoroso justamente 
porque cristao: e cristao nao daqueles, que se envergonham de 
sua fé ou se contentam com a comunháo de Páscoa, mas dos 
fervorosos que sabem alimentar-se do Pao dos fortes com fre- 
qiiéncia e particularmente ñas circunstáncias dificéis da vida.

26.
A FÓRQA PARA O SACRIFICIO

Em 1901 comefou, na Franca, o fechamento de todos os 
conventos e a expulsao dos religiosos. Foi nesse ano que se deu, 
em Reims, o caso seguinte contado pelo Cardeal Langenieux, ar- 
cebispo daquela cidade. Havia em Peims, entre outros, um hos
pital que abrigava sómente os doentes atacados de doencas con
tagiosas, que nao encontravam alhures nenhum enfermeiro que 
quisesse cuidar déles.

Em tais hospitais sómente as Irmas de caridade costumam 
tratar dos doentes e era essa a razáo por que ainda nao haviam 
expulsado as religiosas daquela casa.

Um dia, porém, chegou ao hospital um grupo de conse- 
Iheiros municipais (vereadores), dizendo á" Superiora que pre- 
cisavam visitar tódas as salas e quartos do estabelecimento, porque 
tinham de enviar um relatório ao Govérno. A Superiora con- 
duziu atenciosamente aqueles senhores á primeira sala, em que 
se achavam doentes cujos rostos estavam devorados pelo cancro. 
Os conselheiros fizeram urna visita apressada, deixando perce- 
ber em suas fisionomías quanto Ihes repugnava demorar-se ali.

Passaram logo á segunda sala; mas ai encontraram doen
tes atacados de doencas piores, vendo-se obrigados a puxar logo 
de seus lencos, pois nao podiam suportar o mau cheiro.

A passos rápidos percorreram as outras salas e, ao deixa- 
rem o hospital, aqueles homens estavam pálidos e visivelmente 
comovidos.

Um déles, ao despedir-se, perguntou á Irma que os acom- 
panhara:

—  Quantos anos faz que a Sra. trabalha aqui?
—  Senhor, já  faz quarenta anos.
—  Quarenta anos! exclamou outro cheio de pasmo. De onde 

hauris tanta coragem?

34



—  Da santa comunháo que recebo diariamente, respondeu 
a Superiora. E eu lhes digo, senhores, que, no dia em que o San- 
tíssimo Sacramento cessar de estar aqui, ninguém mais terá 
fór^a de ficar nesta casa.

27.
a) O AMOR DOS PEQUENINOS

Perguntaram a urna piedosa jovenzinha:
—  Que é a Primeira Comunháo?
—  E ’ um dia de céu na térra.
Perguntaram-lhe em seguida:
—  E que é o céu?
—  E ’ urna Primeira Comunháo que nunca terá fim —  res

pondeu ela graciosamente.
E respondeu muito beni, porque a felicidade dos Anjos e 

Santos no céu consiste em possuir a Deus eternamente. Ora, náo 
é justamente a Jesús, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que 
possuímos na Santa Comunháo?

b) DENTES DE LEITE

Escrevia em 19r5 um missionário: Urna órfázinha do Or
fanato de Trichinopoli, que poderia ter dois palmos de altura, 
veio um dia suplicar-me que a admitisse á Primeira Comunháo.

—  Que idade tens? perguntei-lhe.
—  Ah! isso náo sei.
Recolhida de lugar desconhecido, náo pode saber quantos 

anos tem; nem as Irmás o puderam descobrir.
—  Mostra-me os dentes —  disse.
Com um sorriso gracioso descobre a inocentinha duas filas 

de alvíssimos dentinhos.
—  Oh! exclamei; os teus dentes de leite dizem-me que náo 

tens nem sete anos. Portanto, éste ano náo farás a Primeira 
Comunháo.

Meu Deus! quem o acreditaría? tendo ouvido aquelas pa- 
lavras, a menina, sem dizer a ninguém, corre ao quintal, toma 
urna pedra e, intrépidamente, faz saltar da bóca todos os den
tinhos. Depois, com a bóca ensangüentada, mas com ar de triun
fo, volta e diz-me:

s * 35



—  Padre, nao tenho mais nem um dente de leite. Dai-me, 
oh! dai-me Jesús! Eu o quero muito b e m !...

Chorando de como^ao —  diz o missionário —  tomei-a em 
meus bracos e segredei-Ihe ao ouvido:

—  Filha, amanhá te darei Je sú s .. .
Sim, náo pódia deixar de atendé-la.

28.
A GRAV ATA BRANCA

Jorge era um verdadeiro anjinho que a todos edificava por 
suas virtudes. Féz a primeira comunháo num colégio de Rouen.

Entre outros féz o seguinte propósito: “Levarei comigo a 
gravata'branca da minha primeira comunhao até o dia em que, 
por suma desventura, venha a perder a gra9a de que ela é 
símbolo”.

Jorge crescera ... conservando sempre a gravata branca. 
Quando rebentou a guerra franco-prussiana, alistou-se como vo- 
luntário entre os zuavos do general De Charette. Em janeiro de 
1871, por ocasiáo da vitória de Mans, foi ferido mortalmente. 
O capelao aproximou-se déle ¡mediatamente. “Obrigado, Sr. ca- 
p e la o ... confessei-me há dois ou tres dias; nada me pesa na 
consciéncia; estendei-me sóbre um pouco de- palha e trazei-me o 
santo Viático, porque vou morrer”.

O capelao voltou logo, trazendo o Santíssimo. “Antes de 
me da-r a comunhao, fazei-me um favor: abri a minha mochila 
e encontrareis urna gravata branca, que me poreis ao p é seo s”.

Depois recebeu o santo Viático, agradeceu e disse: “Eis 
que morro; pe^o-vos o obséquio de levar á minha máe esta gra
vata e dizer-lhe que, desde o dia da minha primeira comunhao, 
nao perdí a gra?a santificante; sim, dizei-Ihe que esta gravata 
nao recebeu outra mancha a náo ser a do meu sangue rubro 
derramado pela Pátria”.

29.
QUERO IR AONDE ESTÁ JESU S

Um pastor protestante, inclinado já  ao catolicismo, foi um 
dia com sua filhinha em visita á capital da Inglaterra. A me
nina contava apenas cinco anos.
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O pai levou-a primeiro a urna igreja católica e a ateneo 
da pequeña ficou muito tempo présa á lámpada do Santíssimo.

—  Papai, —  disse —  para que aquela lámpadazinha?
—  Filha, é para lembrar a presenta de Jesús atrás daquelá 

portinha dourada.
—  Papai, eu quero ver Jesús!
—  Filha, a porta está trancada e Ele está escondido de- 

baixo de um véu, nao o poderás ver. . .
—  Ah! papai, quanto eu quisera ver Je s ú s !.. .
Saindo dali, entraram logo depois num templo protestante, 

onde nao havia nem imagens, nem lámpada nem sacrário.
—  Papai, por que nao há lámpada aqui?
—  Filhinha, é porque aqui nao está Jesús.
Desde aquéle dia a menina só falava na Igreja Católica. 

Nunca mais quis entrar num templo protestante, que para ela 
nao tinha já  nenhum atrativo. Perguntaram-lhe:

—  Aonde queres ir, entáo?
—  Quero ir aonde está Jesús.
O pastor ficou confundido e comovido. Compreendeu, co

mo sua filha, que só se pode estar bem onde está Jesús. Havia 
de fazer-se católico, havia de abjurar sua seita e renunciar a 
urna renda de cem mil libras, de que vivia a sua familia, e ver
se pobre de um dia para o outro.

Nao obstante, pai e máe se converteram ao catolicismo, di- 
zendo com sua filha: “Queremos estar onde está Jesús”.

30.
NUM TRIBUNAL REVOLUCIONARIO

Na revoluçâo francesa de 1793, a igreja de Sao Pedro de 
Besançon foi entregue a um padre cismático. Os padres cató
licos, porém, fiéis ás leis da Igreja, eram presos e assassinados 
pelos revolucionários.

Um déstes padres, chamado Joáo, ficara entre seus paro- 
quianos disposto a sofrer tudo por Deus e pela Igreja. Andava 
disfarçado: botas largas, blusa de carroceiro, lenço grande ao 
pescoço e chicote em punho, lá ia pelas ruas visitando as casas 
de seus paroquianos. Levava pendurada ao cinturáo urna cai- 
xinha em que se achava o necessário para administrar os sa
cramentos, bem como urna píxide de prata onde guardava o 
Santíssimo.
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Passaram-se muitos meses sem que a policía suspeitasse 
que naquele carroceiro se ocultava um sacerdote, que desempe- 
nhava seus ministérios. Afinal, um dia, foi descoberto e ¡me
diatamente conduzido ao tribunal revolucionário.

—  Cidadáo, quem és tu?
—  Sou o Padre Joáo, ministro de Jesús Cristo.
—  A Iei nao te proíbe exercer teu ministério?
—  Sim; mas Deus mo ordena.
—  Parece que tens nessa caixinha cartas de corresponden

cia com o estrangeiro?
—  Nao; isso nunca o fiz.
—  Mas, que é que levas nessa caixa?
Temendo alguma profanado, e julgando que aquéles ho- 

mens nao compreenderiam a sua resposta, disse:
—  Sao hóstias.
—  Estáo consagradas? Perguntou o Presidente.
—  Sim, estáo.
Passou-se entáo um tato nunca visto em tais tribunais. O 

Presidente que, sem dúvida, quando menino recebera instruyo 
religiosa e no catecismo aprendera o dogma da presenta real, 
gritou em voz imperiosa:

—  Cidadáos, estao consagradas: de joelhos todos!
Além disso, chamando os guardas, ordenaram-lhes que 

acompanhassem o Pe. Joáo até a igreja do padre cismático para 
repor o Santíssimo.

No dia seguinte, após um juízo sumário, mandaram-lhe cor
tar a cabera por ter violado as leis vigentes.

31.
ESTOU VENDO OS CHINESES

Justo de Bretenniéres foi martirizado na Coréia a 8 de 
marfo de 1866; mas desde 6 anos de idade se sentirá chamado 
a ser sacerdote missionário.

Era em 1844. Estava Justo brincando com seu irmáozinho 
Cristiano de quatro anos e faziam buracos no chao. De repente 
Justo interrompe a conversa do irmáozinho:

—  Cala-te! cala-te, e, pondo-se a olhar por um daquéles 
buracos, acrescentava: Vejo os Chineses, estou vendo os Chine
ses. Vamos fazer um buraco mais fundo e logo chegaremos até 
éles. Cavemos mais fundo.
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Cristiano inclina-se, espia e jura que nao vé coisa alguma. 
Justo, entretanto, insiste e diz que está vendo o rosto, os trajes, 
o rab icho... Inclina-se outra vez e diz:

—  Agora os estou ouvindo.
Cristiano corre, chama a mamáe e ela também nao vé nem 

ouve nada. Entáo Justo muito convencido diz:
—  Nao os ouvis porque nao é a vós que éles falam; mas 

eu os ou?o. Sim, mamáe, do fundo do buraco, lá de longe, me 
chamam. E é preciso que eu os vá salvar.

E foi, na verdade, missionário famoso na China e na Co- 
réia. Os inimigos da religiáo fizeram-no sofrer horrível martirio. 
No momento de morrer por Jesús Cristo, disse cheio de alegría:

—  Vim á Coréia para salvar as almas. Com gósto morro 
por Deus e por elas.

32.
OERALDO E A EUCARISTIA

Geraldo, quando muito pequeño ainda, tinha a felicidade 
de brincar com o Menino Jesús, que, ao despedir-se, lhe dava 
um páozinho muito alvo e saboroso. Desde essa tenra idade 
portava-se na igreja com tamanho recolhimento que o tinham 
por um anjo.

Sua piedade verdadeiramente angélica comovia os cora?6es 
de todos os que o viam e, certamente, mais ainda, o de Deus.

Nosso Senhor recompensava-lhe a terna devosáo aparecen- 
do-lhe, durante a santa missa, em forma visível. Seu corado 
parecía entáo todo inflamado e, quando, depois da comunháo do 
sacerdote, o Senhor desaparecía, ficava Geraldo triste e seus 
olhos enchiam-se de lágrimas.

Desde aquela época sentía um atrativo sobrenatural e irre- 
sistível pela igreja, pelo augusto santuário, onde Jesús sacra
mentado o enchia de delicias inefáveis.

A tarde, onde quer que estivesse, ao ouvir o sino chamar 
para a visita ao Santíssimo, deixava os brinquedos e dizia aos 
companheiros:

—  Vamos, vamos visitar a Jesús que quis fazer-se prisio
nero por nosso amor.

E era de ver com que fervor e devogáo o menino ali ficava 
ajoelhado, imóvel e abismado no seu Deus.
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Tinha um desejo imenso de cotnungar; mas, por nao ter a 
idade requerida, nao lho permitiam. Deus, porém, quis satisfa- 
zer ao desejo ardente de Geraldinho, que recebeu a comunhao 
miraculosamente das maos de um anjo.

Aos dez anos féz sua primeira comunhao solene com o ar
dor de um serafim; e daí em diante a Eucaristía foi o pao ne- 
cessário de sua alma. Também, nao tardou muito, o confessor 
Ihe permitiu a comunhao diária.

33.
NOVO JUDAS

Um menino, chamado Fúlvio, fazia seus estudos num dos 
principáis colégios de Franca. Enquanto a máe o conservou sob 
suas vistas, foi o menino preservado dos graves perigos que 
ameapam os pequeños; mas no colégio apegou-se Fúlvio a dois 
colegas maus e corrompidos com os quais vivia em estreita 
amizade.

Bem depressa, por causa déles, perdeu a inocencia e com 
ela a paz do corapáo. Alguns livros ¡moráis, que lhe deram os 
companheiros, acabaram de perdé-lo.

Aos doze anos foi admitido á primelra comunháo; infe
lizmente nao a féz por devopáo, mas apenas para obedecer á 
máe, sem propósito de mudar de vida nem de abandonar ás 
más companhias. Confessou-se sacrilegamente, calando certos 
pecados vergonhosos e, assim, com o demónio no corapáo, com 
o pecado mortal na alma, teve a temeridade de receber a co
munháo.

Os pais, enganados pelas aparéncias, julgaram-no bem com
portado e mandaram-no de novo ao colégio. Fúlvio, porém, por 
sua indisciplina e preguipa nos estudos, teve um dia de ser se
veramente castigado pelo diretor e encerrado por algumas horas 
na prisáo do colégio.

Chegada a hora de o pór em liberdade, váo ao quarto que 
servia de prisáo e, antes de abrir a porta, escutam do lado de 
fo r a .. .  Náo ouvem n a d a ... nenhum movimento... Bate-se á 
porta, e ninguém responde. Abre-se, afinal, a porta, e que é 
que se vé? Ai! que horror! O infeliz rapaz enforcara-se: estava 
morto!

Imaginem-se os gritos e gemidos no colégio.
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Sóbre a mesa foi encontrada urna carta, na qual estavam ex- 
pressos os sentimentos de urna alma ímpia, desesperada, sa
crilega.

Tal foi o fim do desditoso rapaz, vítima de maus compa- 
nheiros, e que, tendo pecado como Judas, teve também a morte 
de Judas.

34.
O VALOR DA COMUNHAO

a) Lé-se na biografía do Cardeal Newman um episodio edi
ficante. Ele, antes de se tornar católico, era protestante e alto 
dignitário da Igreja anglicana com um vultoso estipéndio anual, 
pago pelo govérno inglés.

Mesmo nessa condi^áo ~quis estudar as razóes e fundamen
tos da Igreja Católica; e, conhecida a verdade, abra^ou-a pron
tamente. Como se sabe, tornou-se um católico fervorosíssimo; 
preparou-se, féz-se sacerdote e foi um apóstolo da Eucaristia.

Antes da conversSo procurou-o um amigo e disse-lhe:
—  Pense sériamente no passo que vai dar; saiba que, fa- 

zendo-se católico, o govérno nao lhe dará mais nada e lhe reti
rará a prebenda. "

Newman pós-se em pé e exclamou com ar de desprézo:
—  Que é um punhado de ouro, em confronto com urna co- 

munhao?
E logo depois féz-se católico.
Aquelas palavras merecem ser meditadas.

b) Luisa compreende o valor da comunháo. Tem apenas 
nove anos e nao pode ir comungar senáo aos domingos na missa, 
ás dez horas. Sua máe, temendo que ela adoe9a por ter de ficar 
tanto tempo em jejum, proíbe-lhe a comunháo. Luisa, usando 
de esperteza, finge quebrar o jejum, mas, durante a semana in- 
teira, nao come nem bebe antes do almógo.

—  Mamáe, a Sra. me dá licenga de comungar amanhá?
—  Nao, filhinha; a comunháo é muito tard e.. .  vocé ficaria 

doente.
—  Mas, mamáe, eu passei tóda a semana em jejum até o 

almó^o e nao me sinto m a l...
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35.
AS CRIANZAS DAO BELOS EXEMPLOS

a) — Senhor Padre, é verdade que só as mulheres podem 
comungar todos os dias?

—  Quem lhe disse isso?
—  Ninguém; eu é que pensei que nós outros nao podemos 

comungar sempre.
Quando soubc que também os meninos podiam fazer o mes- 

mo, apresentou-se tódas as manhás á sagrada mesa.
E nao ficou nisso: tornou-se um apóstolo, pois a éle deveu 

o vovó, um pobre varredor de rúa, a gra?a do batismo e da co- 
munháo antes da morte.

b) Preparava-se urna menina para fazer a primeira comu- 
nháo. Já sabia tóda a doutrina e quase tódas as o ra je s . Um 
dia disse:

—  Mamáe, quisera fazer minha primeira comunháo pela 
Páscoa.

—  Nao, nao pode! respondeu a máe.
—  Mas por que, mamáe, eu quería tanto. . .
—  Nao; vocé é muito desobediente.
—  Ah! é por isso, mamáe? A Sra. verá como nao desobe- 

decerei mais.
Passaram-se quinze dias; a menina parece transformada. 

Vai ter com a mamáe:
—  Entáo, mamáe, náo tenho obedecido bem?
—  Sim; vocé comportou-se bem.
—  Bem, mamáe; agora a Sra. deve deixar-me comungar 

náo é?
Este exemplo foi imitado por outras crianzas e, na Páscoa, 

pela primeira vez, houve primeiras comunhóes de crian?as pre
coces, acompanhadas de seus pais que também comungaram.

36.
O PASTORZINHO VEIO A SER PAPA

Um dia, lá pelo ano de 1530, um frade de Áscoli, na Mar
ca de Ancona (Itália), perderá o caminho. Encontrando por 
acaso um pastorzinho, aproximou-se do pequeño e perguntou-lhe:

—  Por onde é que se vai a Áscoli?
—  Áscoli? Sei, sim, senhor. Caminhemos devagar, a passo 

de meus cordeirinhos, e eu o levarei até lá —  disse o menino.
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Pelo caminho iam conversando. O frade notou que o peque
ño era vivo, amável e de boa prosa. Foi interrogando-o e soube, 
entáo, que era filho de um trabalhador muito pobre, que morava 
num casebre ali perto, e mal ganhava para comer. Em vista disso, 
havia posto o filho a cuidar das ovelhas e porcos de um vizinho 
mais abastado. O menino nao sabia 1er. Entretinha-se a cantar 
alguns cánticos religiosos, que lhe ensinara sua boa mamáe. 
Era tudo.

O frade ficou encantado com o rapazinho e, depois que 
éste lhe mostrou o caminho e a cidade nao muito longe, convi- 
dou-o a visitá-lo em seu convento em Áscoli.

O pastorzinho nao se féz rogar. Foi ver o amigo e, daí 
em diante, o seu passeio favorito, quando tinha tempo, era ir 
conversar com o frade, seu conhecido.

Um dia, tendo apreseritado o menino ao superior do con
vento, perguntou-lhe se nao era pena deixar sem instru?áo um 
rapaz táo desembarazado e inteligente.

O superior foi da mesma opiniáo. Era preciso fazer estudar 
aquéle pastorzinho. Dirigiram-se aos pais, prometendo-lhe que 
se encarregariam da educado de seu filho. A proposta foi 
aceita com gósto. O pastorzinho passou a morar no convento; 
em seguida foi admitido na comunidade, estudou, ordenou-se 
sacerdote e chegou a ser professor de teología. Confiaram-lhe 
cargos importantes, de que se desempenhou táo bem que o Papa 
o nomeou Cardeal. Em 1585, após a morte de Gregório XIII, o 
antigo pastorzinho saiu eleito Papa com o nome de Sixto V e foi 
um dos maiores Pontífices.

37.
UMA PRIMEIRA COMUNHAO E UMA CURA

Luís e Zélia Martin, pais de S. Teresinha, tinham urna fi- 
Ihinha chamada Maria, que se preparava para a primeira comu- 
nháo. Ao mesmo tempo a Irma Maria Dositéia, tia da pequeña, 
estava afetada de tuberculose. Um dos conselhos mais veemen- 
tes que Zélia dava à filha era o de arrancar a Deus a cura da 
Irma Dositéia. “No dia da primeira comunháo, repetía ela a cada 
passo, alcança-se tudo o que se pede”. A criança assim o en- 
tendeu. Estudou o catecismo com entusiasmo e féz urna verda
dera ofensiva de oraçôes e sacrificios. B6tava certa do milagre,
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como se já o visse feito. O que ela quería, em sua ingénua tei- 
mosia, era, se fósse necessário, fazer mudar a vontade de Deus. 
S. José servia-lhe de advogado.

Chegou, enfim, o grande día da primeira comunháo: 2 de 
julho de 1869. A pequenita aínda nao completara nove anos e 
meio. Falando da neo-comungante, dizia a máe:

—  Oh! como ela estava bem preparada; parecía urna san- 
tinha. O Pe. Capeláo disse-me que estava muito satisfeito com 
ela e deu-lhe o primeiro prémio de catecismo.

María, após a comunháo, dizia que havia rezado tanto pela 
tia Dositéia que tinha a certeza de ser ouvida por Deus.

Realmente a tia comefou a melhorar: as lesóes pulmonares 
foram cicatrizando rápidamente. Mais tarde, nao sem urna certa 
melancolía, havia de dizer á sobrinha:

—  A vocé é que devo estes seté anos de vida.
A pequenita, por seu lado, atribuía as honras da cura a 

S. José e, na confirmadlo, quis que acrescentassem ao seu nome 
o de Josefina.

38.
NAO OS AFASTEIS DOS SACRAMENTOS

Havia em Tolosa (Franca) urna familia pouco religiosa. 
Como o colégio dos Jesuítas era sem dúvida o melhor da cidade, 
os país resolveram internar néle seu primeiro filho.

O menino, mais dado á piedade que seus pais, come?ou a 
freqüentar os sacramentos e disso tirava grande proveito es
piritual.

Tendo noticia désse fato, correu a máe do menino ao Di- 
retor do colégio e disse-lhe:

—  Padre, o Sr. está fazendo de meu filho um beato, um 
carola. Saiba que náo quero que éle seja um frade ou um vigário.

Nao contente com isso, e para vigiá-lo melhor, mudou-se 
para a cidade e pós o filho no colégio como externo. Assim po- 
deria impedir as comunhóes freqüentes.

Pobre mae! tinha médo que o menino se desse todo a Deus 
e que fósse um cristáo fervoroso.

Que é, porém, que aconteceu? Eis: pouco a pouco as comu
nhoes do jovem foram sendo mais raras. . .  até que, afinal, nem 
urna por ano, nem pela P á sco a .. .  O mais se adivinha fácilmente.
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A corrupíáo invadirá o cora^áo do rapaz e tomara o lugar da 
virtude e da piedade.

Quando o percebeu a infeliz máe, correu alvorosada a supli
car ao Diretor que fizesse seu filho voltar á comunháo e á moral 
crista. Mas o Padre deu-lhe esta resposta:

—  Minha senhora, é demasiado tarde; seu filho está per
dido. Cumpri com o meu dever; era preciso que a senhora cum- 
prisse com o seu.

E o Padre tinha razao. Nao levou muito tempo o desgra- 
?ado jovem morreu consumido de vicios horrendos e vergonhosos.

39.
UMA CURA EM LOURDES

Quando Jesús andava pelo mundo, bastava a sua palavra e, 
ás vézes, um olhar seu para curar os doentes e ressuscitar os 
morios.

A hostia consagrada, onde se acha oculto, tem o mesmo 
poder, quando éle o quer.

E ’ muito notável um caso referido pelo célebre médico Dr. 
Boissarie em seu relatório dos milagres de Lourdes.

Margarida de Sabóia chegou á gruta em estado lastimável: 
entrevada, metida num caixáo como se fóra um cadáver, pálida, 
sem voz, sem carnes e, tendo embora 25 anos, pesava apenas 
16 quilos.

Quando partiu para Lourdes disseram-lhe os médicos que 
nao feria mais de 15 dias de vida; e os da gruta nao se atreve- 
ram a tocá-la, porque mal aínda respirava. Nem sequer pensa- 
ram em levá-la á piscina, mas contentaram-se de a colocar diante 
da Virgem ali mesmo.

Ao passar o Santíssimo, urna sacudida forte e irresistível ati- 
rou-a para fora de sua maca. Quando Margarida se deu conta 
de que estava de joelhos ao pé da caminha, levantou-se por si 
mesma, sem auxilio de ninguém, e gritou com t&da a fór^a:

—  Estou curada!
A máe, atónita, corre ao encontró da filha que a abraca e 

diz com voz forte:
—  Máe, estou curada!
No mesmo dia —  diz o Dr. Boissarie —  entrou em nosso 

escritório, bem segura sóbre seus próprios pés, embora meio
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moría pela debilidade. O seu contentamento era táo grande, a 
sua alegría tal que nem sentia fraqueza.

Dissemos que pesava 16 quilos; poucos dias após a cura 
pesava já 44. O crescimento tomou seu curso natural e a esta
tura aumentou de sete a oito centímetros. Isto na ¡dade de 
25 anos!

Aquí nao se trata de cura, mas de ressurrei?ao. A virtude 
do Deus da Eucaristía operou éste milagre.

40.
O MÊDO DO COROINHA

S. Pedro, chamado de Alcántara, pelo lugar onde nasceu 
(1499), entrou na Ordem dos Franciscanos com a idade de 16 
anos. Foi um dos santos mais penitentes e favorecidos de Deus 
em seu tempo. S. Teresa de Ávila, que o conhecia de perto, con- 
ta-nos que S. Pedro passara 40 anos sem dormir mais de hora 
e meia por dia. O Santo nao se deitava, mas ficava assentado 
com a cabeça encostada a um pau da parede. Essa foi a peni- 
tência que mais sacrificios Ihe custou. Além disso, usava horrí- 
veis cilicios, passava às vêzes très dias, e até oito, sem outro 
alimento que a Sagrada Comunháo. Em vista de tudo isso, nao 
é de estranhar que se tenha elevado à mais alta contemplaçâo, 
e Jesús o tenha favorecido com inefáveis caricias, mormente na 
missa e na sagrada comunhao.

Conta-se que, em certo convento, o coroinha, que ajudava 
a missa do Santo, era um menino inocente e bonzinho. Um dia, 
ao regressar da igreja, procurou o menino a sua mâe e disse-lhe:

—  Mamâe, eu nâo quero mais ajudar à missa do Padre 
Pedro.

—  Por que, meu filho, nâo hás de ajudar o Padre Pedro, 
que é um padre táo santo?

—  Mamâe, ao ajudar-lhe a missa, várias vêzes tenho visto 
um menino lindo, muito lindo, nas máos déle; e, na hora da co- 
munháo, éle come aquéle menino. Mamâe, tenho médo que ele 
me coma também.

A mâe, que conhecia a santidade do Padre Pedro, com- 
preendeu logo o mistério e disse:
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— Nao temas, meu filho; é o Menino Jesús que está na 
H ostia.. .  Que feliz és tu, que o vés com teus o'hos inocentes!

Dali em diante o menino nao teve mais médo e ajudava á 
missa do Santo com muito gósto e devo?áo.

41.
ÉSTE MENINO SERA PADRE

O que vamos narrar é um episodio da vida de S. Joáo Bosco. 
Um dia foi procurá-lo a condessa D. Z. para suplicar-lhe que 
abenfoasse seus quatro filhinhos. Dom Bosco, sempre amável e 
amigo das criangas, com muito afeto deu urna poderosa bén- 
?áo aos pequenitos.

A Sra. Condessa, que também se ajoelhara, levantou-se cer
ta de que a bén?ao daquele' sacerdote, que ela considerava um 
Santo, atrairia sóbre tóda a familia grasas copiosas de Deus.

Depois, apertando a si os filhos e sabendo, como era no
torio, que D. Bosco lia no futuro, perguntou-lhe:

—  Dom Bosco, que será de meus filhos?
D. Bosco, gracejando, referiu-se a cada um, a comesar pelo 

mais velho, profetizando bem a todos. Quando chegou ao úl
timo, pós-lhe a máo "sobre a cabera, contemplando-o com par
ticular interésse.

—  Qual será a sorte désse, D. Bosco?
—  Da sorte déste último nao sei, Sra. Condessa, se ficará 

contente. . .
—  Diga, pois, o que lhe parece.
—  Bem! déste digo que será um ótimo padre.
A estas palavras a cena transformou-se de repente; a no- 

bre dama empalideceu, apertou a si o menino como para livrá- 
lo de urna desgrasa, e fora de si exclamou:

—  Meu filho p a d re ? ... Antes peso a Deus que lhe tire 
a vida!

D. Bosco, que tinha pelo sacerdócio a mais alta estima, 
sentiu dolorosamente aquelas palavras e, erguendo-se pesaroso, 
despediu a condessa.

Poucos meses depois o filho mais novo da condessa D. Z. 
lhe era arrebatado por urna doensa fulminante.
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42.
AMOR DE UM VELHINHO

Um dia estava rezando, diante de urna imagem de María, 
S. Afonso Rodríguez, irmáo leigo jesuíta, muito bom e muito 
santo.

Já era velhinho e passava longas horas aos pés de sua boa 
Mae do céu. As vézes punha-se a chorar como urna crianza; ás 
vézes sorria como um anjo. Tinha algum sofrimento? la logo 
comunicá-lo a Nossa SenhOra.

Sentía alguma alegría? Depressa, ía contá-la á Mae do 
céu. Tentavam-no os demónios? Corría aos pés da Imaculada 
e pedia-lhe que nao o desamparasse nem na vida nem na morte.

Naquele dia estava ele a dizer a Nossa Senhora que a amava 
muito, muitíssimo, com tóda a sua. alma, com todo o seu corado. 
E parecía ao santo velhinho que a yirgem Santíssima lhe sorria 
amávelmente. Ouviu, enfim, ou pareceu-lhe ouvir do fundo de 
sua alma urna voz que dizia:

—  Afonso, quanto me amas?
E o bom do velho respondeu:
—  Olha, minha boa Mae do céu: amo-te tanto, tanto, que 

é impossível me possas amar tanto como eu te amo.
A Senhora, ouvindo isso, levanta a máo amorosa, dá-lhe urna 

leve bofetada e diz:
—  Cala-te, Afonso, c a la -te !... que estás dizendo? Eu te 

amo ¡mensamente mais do que tu me podes amar.
Eis por que devemos amar a Maria: ama-nos tanto que 

jamais poderemos compreender tóda a grandeza de seu amor.

43.
SENHORA, SÉDE VÓS A MINHA MAE

Era no mes de novembro. Amarelas e sécas caíam as fó- 
lhas das árvores, como sécas e murchas caem do corafao as 
ilusoes da vida, quando se aproxima o invernó da velhice.

Em Ávila, numa nobre casa, está agonizando na primavera 
da vida urna distinta e piedosa senhora: dona Beatriz Ahumada. 
Já os sacerdotes, ali reunidos, rezavam as ora^oes dos agoni
zantes, quando aquela senhora abriu os olhos, olhou ao redor 
de si e, com voz apagada, disse:

—  Teresa! chamem a Teresa.
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Urna menina de uns doze anos, de singular modéstia e ex- 
traordinária formosura, penetrou no quarto e aproximou-se da 
cabeceira da máe agonizante. Esta, fixando a filha, e como se 
Nosso Senhor lhe revelasse os futuros destinos daquela menina, 
exclamou: —  B en d ita ... bendita! E expirou.

Levantando-se a menina desfeita em pranto, beijou pela úl
tima vez aquelas maos frias e retirou-se a um aposento, onde 
havia um quadro de Nossa Senhora pendurado á parede. Ali 
deixou correr livremente as suas lágrimas. Depois, erguendo os 
olhos com inefável ternura e urna fé ¡mensa, disse do fundo 
da alma estas comovedoras palavras:

—  Senhora, eis que nao tenho mae; sede vós a minha niáe 
daqui em diante.

Aquela menina, protegida da Mae do céu, veio a ser urna 
das maiores mulheres da Historia, S. Teresa de Jesús, que me- 
receu as honras dos altares.

Tanto bem lhe adveio por haver tomado a María Santíssima 
por Mae desde os primeiros dias de sua vida.

44.
NAO CHORES, MINHA MAE

Carlos, menino muito devoto de Nossa Senhora, caiu gra
vemente doente. Seus pais, sumamente aflitos e angustiados, le- 
varam-no ao hospital. Chegaram os médicos, examinaram o en
fermo e disseram:

—  E ’ preciso operá-lo; seu estado é grave.
Fizeram-se os preparativos e o enfermeiro já estava pronto 

para dar-Ihe clorofórmio, que é um líquido que faz o doente 
adormecer e ficar insensível ás dores da operado, quando éie 
come^ou a falar:

—  Nao, respondeu, náo quero clorofórmio; garanto-lhes que 
ficarei quietinho. E dirigindo-se á máe, que estava ao lado, disse:

—  Mamáe, dá-me o meu crucifixo; quero sofrer por Jesús.
Durante toda a opera^áo náo se queixou nem chorou, mas

oferecia a Deus as suas dores, com os olhos fixos no Crucifixo. 
Os médicos ficaram admirados de ver tanto valor e coragem 
num menino.

Desde aquéle dia náo pode articular palavra; fazia-se en
tender por escrito.
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Seu professor, um Irmäo Marista, deu-lhe urna estampa de 
Nossa Senhora com urna inseridlo que dizia: “Quem me ama 
siga-me”.

E Carlos, considerando como dirigido a si aquéle convite da 
Mae de Deus, escreveu: —  Mamáe, eu amo muito a Nossa Se
nhora e quero segui-Ia.

E como a máe se pusesse a chorar, Carlos continuou es- 
crevendo:

—  Nao chores, minha m íe; vou para o céu, onde rezarei 
por ti e por papai e estarei em companhia de Nossa Senhora; 
dá-me um abraco.

Depots de abracar sua mäe, a quem muito amava, Carlos 
fixou com ternura a ¡magern de Maria, beijou-a e expirou.

45.
DIANTE DA IMAOEM DE MARIA

Era Margarida urna jovem de dezesseis anos. Seu pai fóra 
maçon; sua mâe, nada piedosa. Educaram-na numa escola onde 
náo se pronunciava o nome de Deus; mas Nosso Senhor amava 
aquela menina. De caminho para a escola, ao passar por urna 
igreja, sentia-se impelida a entrar e ali permanecía algum tempo 
a olhar para o altar. '

Muitas vêzes e de maneira maravilhosa falou Deus ao co- 
raçâo daquela menina, que, ás escondidas, chegou a confessar- 
se e a comungar.

A falta de religiao no lar bem depressa a féz esquecer es- 
sas inspiraçôes divinas.

Nao era má, nunca dera escándalo, mas nunca rezava nem 
ia à Missa. Só pensava em divertir-se com as amigas, entre- 
gando-se com elas a bailes e passeios. Deus, porém, náo per- 
mitiu que seu coraçâo se manchasse com impurezas.

Era o primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. 
Algumas môças, levando jarros, velas e flóres, entraram na igreja, 
onde ia começar a novena solene. Margarida, que passava por 
ali com suas alegres çompanheiras, sentiu um nao sei qué no 
coraçâo e, dirigindo-se às outras, disse:

—  Vamos entrar; vamos ver o que fazem essas beatas.
E entrou ... Pós-se diante de Nossa Senhora do Carmo e 

contemp!ou-a muito tempo. Nao sei o que lhe disseram aquéles
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olhos da Senhora; o que eu sei é que Margarida ajoelhou-se, 
ajuntou as m â o s ... a novena começou, terminou, passaram-se 
longas horas e ela ali estava imóvel, ajoelhada, os olhos fixos 
na Senhora e derramava lágrimas, muitas lágrim as.. .  E ali 
ficaria a noite inteira, se o sacristâo nâo lhe fosse dizer, gritan
do, que saisse, pois ¡a fechar a igreja. . .  que já  era tarde.

Aquêle fôra o dia de sua definitiva conversâo.
Quando, mais tarde, um missionário lhe perguntou o que 

fizera naquelas longas horas, que passou ajoelhada aos pés de 
Maria, respondeu:

—  Nâo fiz mais que dizer-lhe que tivesse compaixâo de 
mim, me perdoasse minhas graves culpas e, nâo permitindo que 
me tornasse infiel à sua voz, me desse a graça de começar uma 
vida tâo penitente que reparasse meus erros passados.

Deveu a Nossa Senhora a graça da conversâo.

46.
VALOR DIGNO DE IMITA^AO

O famoso orador P. Sarabia narra o seguinte fato.
“Vivíamos entáo em plena revolu9§o comunista. As greyes’ 

socialistas tinham envenenado os nossos operários e cada dia 
era maior o número dos que militavam sob as bandeiras ver- 
melhas. Eram muitos e muito ou sados... porque os governos 
liberáis nao defendiam os direitos da ordem e da verdade.

Poucas eram as procissóes, que, naquele tempo, saíam á 
rúa; e, em algumas regioes, as poucas que saíam raramente vol- 
tavam á igreja em paz sem serem molestadas.

Certo dia, em Bilbao, os católicos organizaram uma sole- 
níssima procissáo. Tódas as fórfas católicas, levando suas ban
deiras e estandartes, haviam de subir ao santuário de sua rainha 
e Senhora, a Virgem de Begoña.

E marchavam aquelas filas intermináveis de fervorosos ca
tólicos, ao som de magníficos hinos religiosos, com a fronte er
guida e o cora9§o tranqüilo. . .  e marchavam como quem exerce 
um direito e representa a verdade e a glória. De repente ouve-se 
um t ir o .. .  Houve um momento de confusáo.. .  Soou outro tiro .. .  
e logo mais o u tro ... Nao restava dúvida, os ferozes socialistas 
estavam escondidos atrás de alguma sacada e dali descarrega- 
vam suas armas, impunemente, sóbre os católicos. . .  Houve um
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momento em que as filas se cortaran! e alguns correram a es
conderse ñas entradas das casas. Nao foi mais que um instante.

Logo se refizeram os valentes bilbaínos e subiam á igreja 
á frente da santa imagem de sua Rainha e Senhora. E nao eram 
poucos os valentes que se metiam pelas rúas e pelas casas á 
caga dos covardes que pretendiam estorvar o triunfo da Virgem.

Contudo os tiros aumentavam.. .  O alvo preferido era o es
tandarte da Imaculada carregado pela presidente das Filhas de 
M aría .. .  Estava já várias vézes perfurado de b a la s .. .

Naquele solene e trágico momento, alguns mogos marianos 
aproximaram-se da Presidente e disseram-lhe: “Quando sibilam 
as balas, as mulheres váo para casa ou para a igreja, e os ho- 
mens ficam no campo de batalha” . . .

Queriam, pois, que ihes entregassem o estandarte da Imacu
lada, que éles o defenderiam.

Mas as Filhas de Maria agruparám-se em tórno de sua ban- 
deira e a heroica presidente respondeu-lhes: “Levareis éste es
tandarte da Virgem, quando eu e tódas as Filhas de Maria ti- 
vermos morrido a seus pés”.

E os comunistas, encarnigados inimigos da religiáo, nao 
puderam impedir que a majestosa procissáo chegasse ao San- 
tuário de Nossa Senhora.de Begoña.

Com que carinho de Mae nao as terá- recebido a excelsa 
Rainha e Senhora!

47.
DEVOQAO A NOSSA SENHORA

a) Um dia estava o Santo Cura de Ars em éxtase diante 
duma imagem de Nossa Senhora. Urna pessoa ouviu éste diálogo:

—  Boa Mae, sabéis que nao pude converter tal pecador. 
Dai-me sua alma, que por ela levarei o cilicio durante oito dias.

Nossa Senhora respondeu:
—  Eu ta concedo.
Há outro filho vosso, muito infeliz, do qual nada pude con

seguir. Prometo-vos jejuar por éle muito tempo, se me conce- 
deres a sua conversáo.

—  Eu ta concedo, respondeu a Virgem.

b) Ozanam, jovem de 18 anos e quase incrédulo, chegara 
a Paris.
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Um día viu num canto da igreja um venerando anciáo que 
rezava o rosário. Aproximou-se e o observou bem. Era o fa
moso sábio Ampère. Ozanam fícou comovido, ajoelhou-se e cho- 
rou em presença daquele espetáculo. Mais tarde costumava dizer: 
O rosário de Ampère produziu em mim mais fruto do que todos 
os sermôes e livros de leitura.

48.
UM GRANDE DEVOTO DE MARIA

O célebre presidente da República do Equador, García Mo
reno, assassinado pela ma^onaria em 1875, era devotíssimo de 
Nossa Senhora.

Achando-se um dia entre operários irlandeses, que mandara 
vir dos Estados Unidos pa:a montar urna serraría mecánica, in- 
terrogou-os sóbre os costumes religiosos de seu país e pergun- 
tou-lhes se sabiam algum cántico em honra de Maria Santíssima.

Os bons irlandeses puseram-se logo a cantar. García Mo
reno ouvia-os cheio de comosáo. Terminado o cántico, perguntou: 
v —  Vós, irlandeses, amais muito a Nossa Senhora?

—  Sim, senhor, de todo o cora?áo, —  responderam.
—  Entáo, meus filhos, acrescentou o Presidente, ajoelhe- 

mo-nos e rezemos O rosário, a fim de que perseveréis no amor 
e no servido de Deus.

E todos, ajoelhados. ao redor do Presidente, rezaram, com 
grande fervor e com os olhos úmidos de pranto, a coroa mariana,

Foi na devo?áo a Nossa Senhora que García Moreno en- 
controu a fór$a daquela fé viva que, diante dos assassinos, Ihe 
pós nos lábios, como um grito de desafio, a palavra memorável: 
“Deus nao morre!”

49.
OS DOIS SOLDADOS

Foi na guerra de 1914-18. Um soldado francés narra o se- 
guinte fato:

“Nunca me esquecerei de um episódio, que eu mesmo pre- 
senciei. Atacamos á tarde; depois de algumas oscilares, pene
tramos na trincheira inimiga, onde jaziam cadáveres horrenda
mente massacrados pelos canhoes 75.
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No momento do novo ataque, urna metralhadora inimiga ca
muflada abateu alguns dos nossos; eu fui um déles. Passados 
os primeiros instantes de terrível impressáo pelo ferimento re- 
cebido, olhei ao redor. Dois soldados jaziam por térra agonizan
tes: um alemáo, bávaro, louro e muito mógo, com o ventre di
lacerado, e ao lado déle um francés, igualmente jovem. Ambos 
manifestavam já a palidez da morte; a minha maior dor era de 
nao poder mover-me para socorrer ou ao menos suavizar a morte 
do meu camarada.

Foi quando o francés, com supremo esfórgo, procurou com a 
máo alguma coisa que estava sobre o peito, debaixo do capote. 
E tirou úm pequeño crucifixo que levou aos lábios; depois, com 
voz fraca, mas ainda clara, rezou: Ave, M a ría ...

Vi entáo outra coisa. O alemáo, que até aquéle momento 
nao dera sinal de vida, abriu os olhos azuis e meio apagados, 
virou a cabega para o francés e respondeu: Santa Maria Mae 
de D eu s.. .

O francés, um tanto surpreendido, olhou para o seu vizinho; 
seus olhares encontraram-se; o francés apresentou o crucifixo ao 
bávaro, que o beijou; apertaram-se as máos num frémito de amor 
a Deus e á pátria; seus olhos fecharam-se, e o espirito despren- 
deu-se do corpo, enquanto o sol os iluminava através de pur
púreas nuvens.. .  “Amém, disse, e fiz o sinal da cruz”.

50.
O SORRISO DA IMACULADA

Quatro anos após a definigáo do dogma da Imaculada Con- 
ceigáo, Nossa Senhora se dignou baixar á térra para confirmar 
dé um modo estupendo a declaragáo do Papa Pió IX, de santa 
memória.

Foi em Lourdes, na Franga, que Nossa Senhora apareceu 
repetidas vézes á inocente Bernadete e na última aparigáo disse: 
Eu sou a ¡maculada Conceigáo.

Quem refere o seguinte episódio nao é nenhum devoto, nem 
sequer bom cristáo. Éle escreve:

“Quando já se falava muito das aparigóes de Lourdes, acha- 
va-me em Cauterets, povoagáo próxima de Lourdes, mais para 
distrair-me do que para curar-me. Achei graga ao ouvir que a 
Virgern sorrira para Bernadete e resolví ir a Lourdes para ver 
a Vidente e surpreendé-la na mentira. Fui a casa dos Soubirous
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e encontrei Bernadete sentada á porta cerzindo urnas meias. Pa- 
receu-me o seu rosto bastante vulgar; apresentava sinais de en- 
fermidade crónica ao par de muita dogura. A instáncias minhas 
contou-me as aparigóes com tóda a simplicidade e convicgao.

—  Mas é verdade que a Virgem sorriu?
—  Sim, sorriu.
—  E como sorria?
—  A menina olhou-mé com ar de espanto, e disse:
—  Mas, senhor, seria preciso ser a gente do céu para re

petir aquéle sorriso.
— Nao o poderia repetir para niim? Sou incrédulo e nao 

creio ñas aparigóes.
O rosto de Bernadete tornou-se triste e severo.
—  Entáo julga o senhor que mentí?
Senti-me vencido. Nao, aquela menina tao cándida nao po

día mentir. la pedir-lhe desculpas, quando ela acrescentou:
—  Bem; se o senhor* é um pecador, tentarei imitar o sor- 

riso de Nossa Senhora.
A menina ergueu-se lentamente, juntou as máos e um refle- 

xo ceieste iluminou o seu rosto. Um sorriso divino, que jamais 
vi em lábios moríais, encantou os meus olh os.. .  Sorria ainda, 
quando caí de joelhos, vencido pelo sorriso da Imaculada nos 
lábios da ditosa Vidente.

Desde aquéle dia nunca mais se me apagou da imaginagáo 
aquéle sorriso divino. Passaram-se muitos anos, mas a sua re- 
cordagáo enxugou-me muitas lágrimas ao perder minha espósa 
e minhas duas filh a s ... Parece-me estar só no mundo e vivo 
do sorriso da Virgem”.

51.
NAO IREI DORMIR EM PECADO

Quando féz a sua primeira comunhao, tomou um menino a 
resolugáo de nunca ir dormir com um pecado mortal na cons- 
ciéncia.

O seu propósito era: “Se tiver a desgraga de cair em falta 
grave, irei confessar-me no mesmo dia e nao irei para a cama 
antes de me haver reconciliado com Deus”.

Alguns meses mais tarde teve a fraqueza de cometer um tal 
pecado. Era sábado, fazia mau tempo e a igreja era distante. 
Ele dizia:
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Amanhá, quando fór á missa, procurarei o confessor e 
me confessarei.

Lembra-se, porém, de sua promessa e urna voz interior 
Ihe diz:

—  Faze o que prometeste, vai te confessar. . .
Contudo, nao se resolvía a ir e, nessa luta, ajoelhou-se e

implorou o auxilio de Nossa Senhora, rezando urna Ave-Maria 
pata que lhe fizesse conhecer a vontade de Deus. Apenas ter
minara a sua oracao, sentiu-se mais vivamente impelido a ir 
confessar-se imediatamente. Levanta-se, corre á igreja e con- 
fessa-se.

De volta encontra-se com sua madrinha, que lhe pergunta 
de onde vem.

— Acabo de confessar-me, diz com rosto alegre e feliz: 
cometí um pecado e nao quis ir dormir sem alcanzar o perdao; 
agora, sim, tendo recuperado a graca de Deus, posso dormir 
tranquilo.. .

Sua máe tinha o costume de deixá-lo dormir um pouco mais 
aos domingos; por isso nao foi despertá-lo cedo. As sete horas 
bate á porta, chama-o pelo nom e... Nao responde. Passa um 
quarto de hora e o menino nao aparece. Chama-o de novo, mas 
sem resultado algum.

Inquieta, abre a porta, abeira-se da cama onde o filho jaz 
imóvel; pega-lhe da máo, está fría; fixa-o t»m instante, dá um 
grito e desm aia... O menino estava morto!

E se nao tivesse ido confessar-se?

52.
ENTRE NA MINHA GUARITA!

O veterano capitáo Hurtaux, cavaleiro da Legiáo de Honra, 
nao era católico praticante; tinha, como muitos homens, certo 
temorzinho ou respeito humano de chegar-se á confissáo. Muito 
antes de dar o passo definitivo, gostava de invocar a SS. Vir- 
gem, indo rezar no santuário de Nossa Senhora em Chartres, 
onde morava.

Um dia, estando de joelhos diante de um grande Cristo na 
catedral, viu que um sacerdote, que o conhecia e tinha a fran
queza de um militar, se aproximou, bateu-lhe no ombro e disse:

—  Capitáo, pouco adianta estar o Sr. ai a rezar, se nao 
se poe na gra?a de Deus.
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E tomando-o pelo bra$o, acrescentou:
—  Entre na minha guarita.
O capitáo deixou-se levar, fez a sua confissáo e saiu com 

o rosto radiante e a alma revestida da graga de Deus. Foi desde 
ésse dia um cristáo modélo: todos os dias fazia a sua hora de 
guarda aos pés de Nossa Senhora e nao se levantava sem lan
zar um afetuoso olhar para a Mae do céu.

Um dia, afinal, já  nao póde ir fazer a guarda e teve Nosso 
Senhor, sem dúvida acompanhado de sua Mae, que vir ao leito 
de morte de seu servo.

Recebeu os sacramentos com fé viva e, ao apresentar-lhe o 
padre a sagrada Hostia, exclamou:

—  Senhor, nao sou digno. . .  nao sou digno que venhais á 
minha casa, mas sois táo bom!

O capitáo nao se envergonhava de suas crenfas nem dissi- 
mulava suas práticas piedosas e sabia tapar a bóca dos que o 
interpelavam.

— Aonde vais? perguntou-lhe certo dia um amigo, ao vé-lo 
dirigir-se a urna igreja.

—  Vou aonde tu deverias ir e nao tens coragem.
Com éste seu génio táo simples como firme granjeara o 

respeito de todos.

53.
UM CASTIGO E UMA GRAQA

O Sr. Beauveau, marqués de Novian, deveu a sua conversáo 
e voca?áo religiosa á Companhia de Jesús a urna vitória sobre 
o respeito humano para honrar a Nossa Senhora.

Em 1649, estando as tropas alemas na Alsácia-Lorena, al- 
guns soldados alojados em Novian, depois de haverem bebido 
em excesso, puseram-se a jogar. Um déles, depois de haver per
dido no jógo, vendo urna estátua de Nossa Senhora colocada na 
parede, ficou furioso como se fóra ela a causa de sua falta de 
sorte, e come^ou a golpeá-la proferindo horríveis blasfémias. 
Apenas terminara, caiu por térra com um tremor em todo o cor- 
po e dores táo fortes e continuas que foi impossível fazé-lo to
mar alimento durante quatro ou cinco dias. Tendo a tropa re- 
cebido ordem de partir, ataram o infeliz em seu cavalo para que 
acompanhasse a marcha.
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Soube-se depois que, à força de agitar-se, caira da mon
taría e morrera no caminho, mordendo a terra e espumando de 
raiva.

Naquela vila falou-se, por muito tempo, do exemplar cas
tigo do blasfemo. Dois anos após, a pedido de um missionário, 
resoíveu-se fazer um ato solene de reparaçâo. Para êsse fim fo- 
ram àquela casa em procissâo o vigário, o missionário, alguns 
outros sacerdotes e o povo de Novian corn o marques à frente.

Chegados ao lugar, por mais que o padre chamasse a al
guns homens, nenhum se apresentou para levar a imagem à igreja. 
O Sr. Beauveau, indignado corn semelhante indiferença para corn 
Nossa Senhora, sentiu-se interiormente movido a levá-la êle mes- 
mo. Apesar do respeito humano e de parecer beato aos olhos 
daquela gente, tomou a imagem e levou-a com respeito à capela 
do castelo onde, por ordem do Bispo, foi colocada com tôdas as 
honras. Maria Santissima nâo tardou a recompensar éste ato de 
piedade, pois, segundo declarou êle mesmo, começou o marqués 
a receber tal abundância de graças e tâo fortes inspiraçôes para 
a vida perfeita que nâo sô se tomou um cristâo modêlo, mas 
ainda abraçou a vida religiosa, onde viveu e morreu santamente.

54.
CASTIGO DE UM ESTUC-ANTE

Dois estudantes perversos iam certo dia pelo caminho que 
conduz ao santuário de Nossa Senhora de Ostaker, onde muitos 
enfermos recobram a saúde, bebendo água da fonte milagrosa.

Discorriam ambos sóbre como se divertiriam naquele fe
riado, quando um exclamou:

—  Sabes o que vamos fazer?
—  Nao.
—  Um milagre; sim, um auténtico milagre. Nao te rias e 

ouve-me. Vendar-te-ei os olhos, tu te fingirás de cegó e eu te 
levarei á fonte.

—  E depois?
—  Quando chegarmos, comegarás a rezar, lavarás os olhos 

com a água, e gritarás que estás curado, que estás vendo.. .  as- 
sim pregaremos urna pe?a aos devotos. Nao te parece divertido?

—  Sim, étimo. E quando voltarmos, contaremos o prodigio 
aos jomáis e como se riráo os leitores désses pobres imbecis
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que váo lá buscar saúde. Falaráo de nós e nos tornaremos 
célebres. . .

—  V am os.. .
Assim foram nossos dois comediantes, fazendo cada um o 

seu papel, até á fonte milagrosa. Como sempre, havia ali muitos 
peregrinos. Vendo os dois jovens, aproximarain-se com sinais 
de simpaba como fazem os bons cristáos com os enfermos. To
dos se puseram a rezar enquanto o jovem ímpio se aproximava 
da fonte para se lavar.

Com o auxilio de seu hipócrita companheiro, tira o paño 
dos olhos, fingindo chorar e lamentar-se de seu infortunio. Toma 
da água, esfrega os o lh o s.. .

Mas, ó milagre! A água produz o efeito! Urna espessa né- 
voa lhe cobre os olhos. Nao vé mais nada, está cegó! Lanca 
entáo um grito de desespéro, chama por sua máe, conjura a 
Santíssima Virgem que lhe perdoe. . .  censura seu companheiro, 
mudo de espanto, por lhe ITaver aconselhado aquela maldade.

Os peregrinos, espantados, nada conipreendiam daquela 
cena. Fazem-lhe perguntas e arrancam-lhes a confissao da culpa. 
Nunca se vira emo9áo semelhante ao redor da fonte; em váo 
póem-se os peregrinos em ora9áo para obter o perdáo aos mi- 
seráveis. Deus nao suporta que se zombe de Maria, sua Máe: o 
cegó ficou cegó. . .

Teve éste tamarmo pesar de seu crime, que perdeu o juízo e 
foi terminar num manicómio, onde esperamos que Nossa Se- 
nhora, em vista de sua pena temporal, lhe tenha alcan?ado a- 
misericordia de Deus.

55.
DEUS ME CHAMA

Um missionário Lazarista, falecido na Itália em fins do 
século passado, pregava retiro a urnas jovens de Constantinopla 
precisamente nos dias em que a cólera invadía a infeliz cidade.

Na manhá do terceiro dia, bem cedo, viu o missionário che- 
gar urna das jovens retirantes, que lhe disse:

—  Padre, desejo confessar-me e fazer urna boa comunháo 
esta manhá. Depois da missa lhe direi o motivo.

Comungou com singulares mostras de fervor. Depois da a?áo 
de gra9as veio dizer-me:
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—  Padre, esta noite, passei-a acordada e tive a sen sato  
de que chegara para mim o momento da morte e minha alma, 
separada do corpo, era levada por meu anjo da guarda ao tri
bunal do soberano Juiz.

Já nao era o Salvador tao bom e misericordioso, dé que 
tantas vézes nos falam os padres, mas um juiz inexorável. lam 
chegando de tódas as partes do mundo ¡numeras almas; muitas 
iam para o inferno, bastantes para o purgatório, muito poucas 
diretas para o céu.

Perturbada e atemorizada, levantei os olhos e —  ó felici
dades —  minha boa Mae, a Imaculada, ali estava a olhar para 
mim com urna do$ura infinita. Animada coni esta vista, do fun
do do meu corado saiu o grito que repetia muitas vézes na 
térra: “Boa Mae, Mae do Perpétuo Socorro, socorrei-me, sal- 
vai-me!”

Estava eu aos pés do tribunal de Deus e a minha sorte 
eterna ia decidir-se num instante.

De repente, urna voz melodiosa, como nenhuma outra da 
térra, se féz ouvir:

—  Meu Filho, esta é minha filha.
Entao Nosso Senhor, voltando-se para sua gloriosa Mae, 

disse-lhe com inefável carinho, que nao se pode exprimir em 
linguagem humana:

—  Pois é vossa: julgai-a Vos.
E por todo juízo a Rainha dos Santos abriu-me os bra

cos e eu me refugiei néles. Era feliz por tóda a eternidades...
Calou-se a jovem. Seu rosto brilhava como se ainda esti- 

vesse vendo aquela visáo celeste.
O missionário, mais impressionado do que deixava perce- 

ber, pregou naquela manha sóbre a necessidade da preparado 
para a morte.

Apenas havia terminado, vieram chamá-lo com tóda a ur- 
géncia; urna das jovens que assistiam ao retiro acabava de cair 
de cama vítima da cólera. Naquele corpinho, que se retorcía com 
a violéncia da doensa, reconheceu éle a jovem da visáo.

—  Padre, eu bem lhe dizia, Deus me chama!
E duas horas depois, com um sorriso celestial nos lábios, 

sua alma voava para a glória, repetindo pela última vez sua 
jaculatória favorita:

—  Minha Mae, Mae do Perpétuo Socorro, socorrei-me! sal- 
vai-me!
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56.
UM SACRISTÀO E UMA VOZ MISTERIOSA

Na pequeña cidade de Ostra-Brama, Polónia, há urna bela 
igreja onde, há sáculos, se venera urna devota imagem de Nossn 
Senhora das Dores.

No mês de março de 1896, um forasteiro, talando polonés 
com sotaque rüsso, apresentou-se ao sacristâo com dois grossos 
cirios, dizendo que quería ardessem diante da milagrosa íma- 
gem até se acabarem.

—  Fiz promessa —  disse —  que fiquem acesos até ama-
nhá depois da missa sem que se apaguem. Tenho um grande
negócio, que amanhá se há de decidir e só me resta éste tempo 
para recomendá-lo a Nossa Senhora. Se quiser, irei junto para 
colocá-los na igreja.

—  Eu o farei com gósto —  replicou o sacristâo —  mas o 
caso é que, quando se deixam luzes na igreja, tenho de passar 
a noite lá, por temor de um incéndio.

—  Sei —  disse o desconhecido —  mas por ésse seu tra- 
balho dou-lhe agora mesmo dois rublos.

A tilhá do sacristâo preparou ao pai a ceia e roupas quen-
tes e o russo foi com éle acender os cirios, rezou alguns minu
tos e foi-se embora.

O sacristâo, urna vez sózinho, tocou as Ave-Marias, fechou 
as portas, rezou sua oraçâo da noite, sentou-se numa cadeira, 
na sacristía, e logo começou a cochilar.

De repente ouve urna voz que Ihe grita:
—  Apaga, apaga os dóis cirios!
Assustado, levanta-se, olha para todos os lados e náo vé 

ninguém. Julga ter sido um sonho e torna a dormir; mas, pouco 
depois, desperta-o a mesma voz misteriosa:

—  Apaga, apaga os cirios!
Como náo vé ninguém, para acabar com aquéles sonhos, 

acha que seria melhor apagar as velas; mas, lembrando de sua 
promessa e do dinheiro recebido, pôs-se a rezar o rosário até 
que, vencido pelo sono, adormece pela terceira vez.

Desta vez a voz desperta-o com mais força:
—  Apaga, apaga depressa os cirios.
Convencido afinal de que a voz vinha do alto, apaga os 

cirios e fica tranquilo. Ao romper do dia toca as Ave-Marias, 
prepara o altar para a missa e começam a chegar os fiéis e
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também sua filha. Esta, terminada a missa, pergunta ao pai por 
que apagara os cirios.

Inteirada do que acontecerá, após a saída dos fiéis, levaram 
os cirios para examiná-lo, pois notaram que eram de um péso 
extraordinário.

O pai com urna faca foi rasgando a céra e no meio viu 
que o pavio penetrava num tubo de ferro. Suspeitando urna ar- 
madilha sacrilega, puseram os cirios num barril de água e foram 
depressa avisar ao vigário e ao delegado de policía.

Descobriram, entao, que os dois tubos estavam carregados 
com dinamite e calculados para explodir precisamente á hora 
da missa.

Iniagine-se a gratidáo dos habitantes de Ostra-Brama para 
com Nossa Senhora por os haver livrado, com sua intervengo 
direta, do horrível atentado.

57.
SALVO POR NOSSA SENHORA

Um jovem seminarista francés, por instigado de um pá
rente, abandonou a vocafao. Seus país e jnestrejs fizeram tudo 
para abrir-lhe os olhos e segurá-lo. Obstinou-se e partiu para a 
capital, onde conseguiu ótima colocado e ganhava bom dinheiro. 
Desgranadamente seus maus amigos o arrastaram aos vicios e 
de suas práticas religiosas só conservou o “Lembrai-Vos”, que 
todas as noites rezava em louvor de María Santíssima.

Ao cabo de alguns anos perdeu a colocanáo e caiu na mais 
profunda miséria; e, como já  nao contava com o auxilio da re- 
ligiao, entregou-se ao desespéro e resolveu acabar com a vida, 
la já lannar-se ao rio para afogar-se, quando, por inspirado 
singular, quis antes rezar o seu “Lembrai-vos” a Nossa Senhora. 
Ajoelhou-se e rezou. . .

Ao levantar-se, um terror estranho se apoderou déle: pa- 
recia-lhe ver um abismo aberto e fogo abrasador diante de seus 
olhos; em sua mente agitada pelo remorso comenavam a des
pertar as recordares da infáncia. Percebeu que um passo ape
nas o separava do inferno. Fugiu atemorizado pelas rúas de 
París, sem saber aonde i a . . .  Ao acaso? Nao. Nossa Senhora 
guiou-lhe os passos até urna igreja, em que entrou arrastado por 
urna f6r?a invisível.
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Urna grande multidao de fiéis rezava em siléncio diante da 
imagem de Maria adornada de luzes e flóres.

O infeliz sentiu pouco a pouco renascer sua confianga. Viu 
um padre que entrava no confessionário e foi ajoelhar-se aos pés 
déle. Era o Venerável P. Desgenettes, pároco de Nossa Senhora 
das Vitorias. Entretanto, o rapaz nao tinha intengáo de confes- 
sar-se; quería sómente desabafar seu coragáo e contar a historia 
da sua vida e de seus desvarios.

O padre recebeu-o com a bondade e dogura de uma mae e, 
quando ele terminou sua relagao, disse:

—  Meu filho, quero completar a sua história. Faz poucos 
meses um bispo estéve pregando nesta igreja e recomendou ás 
o ra je s  dos fiéis um jovem, a quem quería muito, e que andava 
perdido em alguma parte desta capital. O pecador, entre lágri
mas e solugos, ocultou o rosfo entre as máos.

O pároco ouviu-lhe a confissáo preparou-o para uma fer
vorosa comunháo, restituindo-lhe a paz da alma.

O jovem reparou os escándalos que dera, indo pedir perdáo 
a seus pais, mestres e ao bondoso prelado e, por fim, entrou nu- 
ma Ordem religiosa para fazer austeras peniténcias.

58.
NOSSA SENHORA E O FAMOSO CAÇADOR

Certa manhá, pouco antes do almôço, descia do trem em 
Lourdes um senhoraço, completamente indiferente, que mal se 
resolverá a acompanhar a espôsa e a filha ao balneário. Nao 
pensava em demorar-se ali mais que o tempo que medeia entre 
dois trens: era tudo o que conseguiram alcançar déle a espôsa 
e a filha.

Apenas lá chegadas, correram as duas à gruta para rezar 
pelo chefe da familia, que tanta pena lhes causava por sua 
irreligiáo.

Êle, porém, mais preocupado com o estómago do que com 
a alma, foi à procura do melhor hotel e, chamando o garçon, 
disse:

—  Enquanto espero minha senhora e minha filha prepare 
para nós très um bom almôço.

—  Deseja o Sr. comida como de sexta-feira?
—  Como? De sexta-feira?
¿r
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—  E’ que hoje é dia de abstinência e quase tôda gente o 
guarda, pelo menos aqui.

—  Que me importa o dia? diz o livre-pensador. Ora essai 
O almôço tem que ser substancioso, e demais sou caçador, quero 
carne, ouviu?

O garçon inclinou-se respeitoso e deu ordem ao cozinheiro 
de preparar bife, frango, etc.

Acendendo um bom charuto, o nosso homern dizia de si 
para si:

—  Nao hâo de dizer que nâo vi a famosa g ru ta .. .  irei ver 
aquilo.

Chegou lá muito antes que as duas senhoras tivessem ter
minado suas visitas à gruta, à basílica e à cripta, em tôda a parte 
rezando e suplicando por seu querido rebeld e... Quando che- 
garam de novo à gruta, que surprésa! Já estava o homem ajoe- 
Ihado, chorando e rezando com todo o fervor. Era éle? Quase 
nao podiam crer. Sim, era êle mesmo. Nao se atreviam a falar- 
Ihe, mas éle logo que as viu exclamou:

—  Sim, sou eu, rezo e choro. Queréis saber como se deu 
isto? Nao sei explicar. Somente sei que vim sem pensar em nada, 
mas, achando-me diante desta imagem, urna emoçâo indescritível 
se apoderou de mim. Caí de joelhos e, ao ver um padre, pergun- 
tei-lhe se podia me confessar. Atrás do pequeño altar da gruta 
fiz minha confissáo. Oh! como sou feliz! Ficaremos aqui hoje e 
amanhá comungaremos.

Nâo foi o único a derramar lágrimas; os très choravam 
e davam graças a Nossa Senhora. Ao chegar ao hotel, e vendo 
o salao repleto de gente, exclamou:

—  Srs., eu sou o famoso caçador N. N. Quando cheguei aqui 
ainda era um ímpio; agora tendes aqui um homem que acaba 
de confessar-se e vai comungar amanhá.

—  Garçon, ponha para nós almôço de sexta-feira.. .
Que surprêsa para todos os assistentes!
Desde aquela sexta-feira o Sr. N. N. foi um cristao fervoroso!

59.
O ROSARIO NOS PERIGOS

Já faz bastante tempo, deu-se na cidade de Cartago, na 
república de Costa Rica, um terremoto táo violento que a des- 
truiu quase por completo.
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A Revista “América”, dos Jesuítas de Nova York, narran
do os pormenores da pavorosa catástrofe, chamou a atenfáo dos 
Ieitores para o fato seguinte:

D. Ezequieí Gutiérrez, que fóra presidente daqueia repúbli
ca, no momento do cataclismo, achava-se em sua casa rezando 
o rosário acompanhado de tóda a sua familia. Algunias pessoas 
quiseram interromper a reza e fugir para a rúa, mas o chefe 
obrigou-as a ficar até terminar o rosário.

Acabada a ora?áo, saíram á rúa e qual nao fo¡ o assombro 
de todas ao verem as casas convertidas em ruinas. Em tóda a 
redondeza nenhum edificio ficara intacto; a desolado era com
pleta; sómente a casa do ex-presidente nao sotrera nenhum daño, 
nem sequer um abalo.

Evidentemente Nossa Senhora a tomara sob a sua especial 
prote^áo, porque ali se rezava o seu rosário.

60.
O SENHOR AMA A SUA MAE?

Foi um' valente soldado o cabo Pedro Pitois, que fez essa 
pergunta a Napoleáo. Pedro estava semp-re na primeira linha 
de combate, nao temia as balas inimigas, e, a 6 de julho de 1809, 
na batalha de Wagram, aínda pelejou valorosamente. Depois de
saparecen Desertara do exército .. .  Náo demorou muito foi preso 
e condenado á morte.

—  Tu, um dos mais valentes, por que fizeste isso? pergun- 
tavam-lhe os companheiros.

—  Náo me arrependo —  respondía —  náo fiz mal.
Á meia-noite, na véspera da execusáo, um oficial entrou na 

cela de Pedro. Era Napoleáo disfamado e o préso náo o re- 
conheceu.

Tomando-o pela máo, o Imperador disse-lhe com carinho: 
“Amigo, eu como oficial sempre admirei o teu valor nos com
bates. Agora venho saber se tens alguma recordado para tua 
familia, que a enviarei depois da tua morte.

—  Náo, nenhuma.
—  Náo queres mandar um adeus a teu pai, a teus irmáos ou 

irmás?
__ Meu pai é falecido; náo tenho irmáo nem irmás.
—  E a tua máe?
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—  Ai! nao a nomeie, porque, quando ou$o nomeá-la, tenho 
vontade de chorar e um soldado nao deve chorar.

—  Por que nao? replicou Napoleáo. Eu nao teria vergonha 
de chorar ao lembrar-me de minha máe.

—  Ah! o Sr. quer bem a sua máe? Vou contar-lhe tudo.
De tudo que existe no mundo, nada amei tanto como minha 

máe. Quando partí, deu-me sua bén^áo e disse-me: “Se me amas, 
cumpre o teu dever”

Ñas batalhas, diante das balas, sempre me recordei de suas 
palavras. Nao tinha médo algum. Um dia soube que estava gra
vemente enferma; pedi licen^a para ir abra?á-Ia pela última 
vez e . . .  nao me deixaram partir. Recebi, afinal, a noticia de 
que falecera e pedi Hcen?a para ir vé-la ao menos moría. Se
gunda vez me disseram que nao. Nao agüentei mais: era preciso ir 
depositar urna flor ao menos sóbre a sua sepultura. Fui, chorei 
e recolhi esta flor de miosótis que a'qui trago sóbre o meu co
rad o. Morrerei amanhá, mas a morte nao me amedronta.

Napoleáo, depois de algumas palavras de consólo, retirou-se 
grandemente comovido. No outro dia foi o preso conduzido ao 
lugar do suplicio.

Estando a guarda para disparar, chegou o Imperador a cá
valo, poupou a vida a Pedro Pitois e nomeou-o oficial.

—  Amáis a vossa máe do céu?
Responderéis certamente com S. Estanislau: “Como nao a 

hei de amar, se é minha Máe?”
E ela vos diz: “Cumpri o vosso dever, e eu vos a!can$are¡ a 

perseveran?a, a gra?a final”.

61.
A DEVOQAO A MARIA DA VALOR

Muito tempo faz encontrava-se entre os religiosos trapis
tas de Sept-Fonts, na Franca, um irmáo leigo, muito velho e en
fermo, que tinha sempre na máo o seu rosário. Era o irmáo Teo
doro, o qual outrora fóra um soldado valoroso.

Quando em 1812 o exército francés, vencido, voltava da 
Rússia, a coluna de Teodoro, extenuada de cansado e de fome, 
encontrou-se em frente de urna batería russa que barrava o ca~ 
íhinho de fúgida.

Um verdadeiro desespero se apoderou de todos: oficiáis e 
soldados atiravam suas armas ao solo. Que fazer? Era no rigor
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do invernó e haviam caminhado longas horas sóbre a neve e o 
gélo. Que fazer? Voltar era impossível. Ir adiante? AH estava 
a poderosa batería inimiga. Permanecer naquele pósto? Era con- 
denar-se a morrer de frió e de inanifáo.

De repente adianta-se um oficial:
—  Venham comigo os valentes!.. .
Coisa rara nos anais de nossas guerras: nem urna voz res- 

pondeu.
Engano-me. Um só homem, um só, o irmáo Teodoro, saiu 

da fila, dizendo:
—  Irei sózinho, se o Sr. quiser.
Dizendo isto, tira a mochila e o fuzil e ajoelha-se na neve, 

persigna-se diante de todos e reza urna dezena do rosário com 
fervor como nunca. Toma novamente o fuzil e, de cabera baixa, 
lan?a-se a passo de carreira, com tanta confiaba como se dez 
mil homens o seguissem.

Estava para alcanzar a batería inimiga, quando os russos, 
crendo que os franceses queriam apanhá-los pelas costas, en- 
quanto se ocupassem de um só inimigo, abandonaram sua pe$a 
e bagagem e fugiram.

Dono do campo, disse nosso herói com admirável natura- 
lidade:

—  Eis ai! para-sair de apuros, nao há coisa melhor do que 
rezar o rosário.

O oficial entusiasmado corre para éle, tira sua própria Cruz 
de Honra e pendura-a ao peito do jovem, exclamando com lá-, 
grimas nos olhos:

—  Valente soldado, tu a mereces mais do que eu!
—  Comandante (respondeu Teodoro), nao fiz mais do que 

o meu dever.
Cinqüenta anos mais tarde, com seu hábito de trapista, 

quando, no mais rigoroso invernó, passava a maior parte do 
dia de joelhos rezando o rosário, gostava de repetir:

—  Nao fa?o mais do que o meu dever!

62.
SALVO PELO ROSÁRIO

Era em maio de 1808. Os habitantes de Madrid tinham-se 
levantado contra o intruso José Bonaparte, que usurpara o trono 
dos Bourbons.
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Os insurretos, cheios de odio contra os franceses, mata- 
vam sem piedade os soldados que podiam surpreender ñas rúas 
e ñas casas.

Certa manha encontrou-se o célebre Dr. Claubry com urna 
turba de insurretos que, pelo seu traje, viram que pertencia ao 
exército invasor.

O Dr. era grande devoto de Nossa Senhora e pertencia á 
Contraria do Rosário. Naquele dia mesmo recebera a comunháo 
numa igrej'a dedicada a Nossa Senhora e voltava tranquilamente 
para casa.

Quando percebeu o perigo, levantou as maos ao céu e in- 
vocou os santos nomes de Jesús e de Maria.

Já estavam prestes a matá-lo, acoimando-o de renegado e 
ímpio, quando urna feliz idéia lhe passou pela mente.

—  Nao, disse, nao sou infiel nem blasfemo e se querem 
urna prova, vede o que tenho comigo. E mostrou-lhes o rosário 
que estava rezando.

Diante disso os assaltantes baixaram ¡mediatamente as ar
mas, dizendo:

—  Éste homem nao pode ser mau como os outros, pois reza 
o rosário.

Precisamente naquele instante, como que enviado por Nossa 
Senhora, surgiu ali o sacristáo da igreja eo  que o Doutor co- 
mungara e, vendo-o cercado pelos insurretos, gritou bem alto:

—  Nao lhe fa^am mal; é devoto de Nossa Senhora; eu o vi 
comungar esta manha em nossa igreja.

Ouvindo isto, os agressores acalmaram-se, beijaram o cru- 
cifixo do rosário de Claubry e levaram-no a um lugar seguro.

Regressando á sua pátria, o piedoso Doutor publicou o favor 
recebido e continuou tóda a sua vida rezando o rosário.

63.
ÚLTIMA AVE-MARIA, ÚLTIMO SUSPIRO!

Achava-se num asilo de velhos um antigo soldado que, ape
sar de sua vida de caserna e acampamento, se conservava dó
cil e acessível as verdades religiosas.

Um sacerdote, que o visitava com freqüéncia, falou-lhe da 
devofáo do rosário e ensinou-lhe o modo de rezá-lo.

Deu-lhe a Irma um rosário e o velho militar achou tama-
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nho consôlo em rezá-lo, que sentia muito nâo o ter conhecido 
antes, dizendo que o teria rezado todos os dias.

—  Irma, (perguntou um dia), quantos dias há em sessenta 
anos?

—  A Irma féz o cálculo e respondeu:
—  21.900 dias.
—  Irma, e quantos rosários teria eu que rezar cada dia para, 

em très anos, chegar a ésse número?
—  20 cada dia, disse-lhe a Irma.
Daí em diante viam-no, dia e noite, com o rosário na máo.
Após très anos de sofrimentos, suportados com grande pa

ciencia, chegou ao seu último rosário.
Ali o esperava a morte, pois nâo viveu nem um dia nem 

urna hora mais. Ao terminar a última Ave-Maria, deu o último 
suspiro, entregou sua aima a Deus.

64.
UM PECADOR SE CONVERTE

Diz S. Brígida que “assim como o magnete atrai o ferro, 
assim também Maria Santíssima atrai a Deus os cora^oes”. E’ 
um tato.

Um dia foi S. Francisco Regis chamado para- um enférmo 
que nao quería de modo algum preparar-se para a morte. O in
feliz negava-se a aceitar os socorros da religiáo, sabendo em- 
bora que o seu fim era ¡mínente. Convencendo-se S. Francisco de 
que os.meios humanos eram inúteis, tirou de seu breviário urna 
imagem de Nossa Senhora e, mostrando-a ao enférmo, disse:

—  Olha! Maria te ama.
—  Como! —  replicou o pecador, como se acordásse de um 

sonho —  entao ela nao me conhece.
—  Mas eu sei que ela te ama! tornou o santo.
—  Entáo ela nao sabe que reneguei a minha fé e desprezei 

a minha religiáo?
—  Sabe.
—  Que insultei a seu Filho e calquei aos pés o seu sangue?
—  Sabe.
—  Que estas máos estáo manchadas de sangue inocente?
—  Sabe.
—  Padre, o Sr. falji a verdade?



—  Sim; passaráo os céus e a térra, mas a palavra de Deus 
náo passará. Sabe, pois, que Deus disse outrora e te diz hoje 
aínda: “Fiiho, eis ai tua Mae!”

—  Urna máe, que me a m a !.. .  murmurava o pecador enter
necido; minha máe, m inh a... e copiosas lágrimas brotavam de 
seus olhos. Eram lágrimas de sincero arrependimento, verda
dera dor.

Féz ¡mediatamente urna contissáo dolorosa e contrita de to
da a vida. Recebeu com visível fervor a sagrada comunháo.

Alguns dias depois, feliz e cheio de confianza, expirou no 
amor de Deus a quem f&ra atraído por Maria.

65.
ESCAPARAM DA GUILHOTINA

Foi em París, na época mais triste da R evoluto Francesa. 
Para alguém ser preso e condenado á morte, bastava que o acu- 
sassem de monarquista ou católico intransigente.

Também os pais de Julia Janau, urna crianga de 11 anos, 
foram presos por causa de sua religiáo. Julia, que ficara só com 
urna velha criada, chorava dia e noite, temendo pela sorte de 
seus pais.

Em sua grande afligáo rezava continuamente o rosário á 
compassiva Máe do Céu para que salvasse seus pais. Essa de- 
vogáo do rosário ensinara-lhe sua boa máe, dizendo-lhe que, em 
todo o perigo e necessidade, recorresse a Maria com muita con- 
fianga e seria socorrida.

Estava a menina ajoelhada, rezando o seu rosário, quando 
um representante do partido revolucionário penetrou na casa á 
procura de mais alguma vítima para a guilhotina.

A vista daquela crianga, inocente e tímida, o carrasco sen- 
tiu-se inexplicávelmente comovido. Dirigindo-se á pequeña, per- 
guntou:

—  Que estás fazendo?
—  Estou rezando o rosário por meus pais.
—  O rosário?. . .
—  Sim, para que reconhegam que éles sáo inocentes.
Ao pronunciar essas palavras copiosas lágrimas corriam-lhe 

dos olhos. Solugando, ergueu, suplicante, as máozinhas ao revo
lucionário que estava seriamente comovido. Num gesto de man- 
sidáo e de bondade, que havia niuito náo sentía, inclinou-se para
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a pequeña de cábelos louros e, colocando-lhe a máo sóbre os 
ombros, perguntou:

—  E acreditas que a tua ora?áo ajudará?
—  Sim, foi a firme resposta —  porque minha maezinha mo 

ensinou e minha maezinha nao mente.
O cora^áo daquele homem rude e mau, enternecido diantc 

de tamanha inocéncia e confiaba, sentía já urna terna compai- 
xao pela crian9a.

—  Achas, boa menina, que teus pais sao inocentes?
—  Acho, sim; éles nunca fizeram mal algum.
—  Pois bem; verei o que se poderá fazer por éles.
—  Obrigado, senhor, por essa promessa. Ah! salvai nieus 

inocentes pais; restituí pai e máe a urna pobre crianza aban
donada.

A grande confianza de Julia no poder da Rainha do Santo 
Rosário ficou gravada no corado daquele revolucionário; e co
mo gozava de muita influéncia no tribunal, conseguiu que os 
acusados fóssem absolvidos e restituidos á sua inocente filhinha, 
que, pela devogáo a María, os livraria da morte.

66.
os T r è s  d e g r a u s  d a  f o r ç a

Era no tempo da famosa rainha Isabel que governou a In
glaterra de 1558 a 1603. Foi urna rainha cruel e mandou ma
tar fria e injustamente a muitíssimos de seus vassalos simples- 
mente por serem católicos convictos e fervorosos.

Entre as inúmeras vítimas de seu ódio satánico estava Joao 
Post, natural de Pereth (Cumberland), grande devoto da Mae 
de Deus. Ainda na hora trágica da morte deu prova desta sua 
devoçâo.

Foi assim: Ao ser conduzido à fôrca, em presença de ¡nú
meros espectadores, ajoelhou-se no primeiro degrau da fôrca e 
rezou em voz alta: “O anjo do Senhor anunciou a Maria; e ela 
concebeu do Espirito Santo”. E rezou logo em seguida urna 
Ave-Maria.

Subiu, depois, ao segundo degrau e rezou com voz forte: 
"Eis aqui a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a vos- 
sa palavra. E rezou outra Ave-Maria.
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Subiu, enfim, ao terceiro degrau, que era o último do ca- 
dafalso, ajoelhou-se pela última vez e rezou: “E o Verbo de 
Deus se fêz homem e habitou entre nós”. Rezou a terceira Ave- 
Maria, encomendando-se fervorosamente a Nossa Senhora.

Entregou-se entâo ao carrasco e sofreu heroicamente o mar
tirio, sendo enforcado por causa de sua fé inabalável em Jésus 
Cristo e na santa Igreja Católica.

Meu irmâo, também nós estamos condenados à morte. To
dos havemos de morrer. Pode-se dizer que nos aproximamos 
delà, subindo também très degraus: um pela manhâ, outro ao 
meio-dia e o terceiro à tarde.

Imitemos o exemplo dêsse santo mártir, rezando très vêzes 
ao dia, como é costume entre os bons católicos, o “Anjo do 
Senhor”.

67.
SAO JO SÉ E A PRIMEIRA COMUNHAO

O célebre Pe. Leonard, grande missionário na Italia, cho- 
rava tóda vez que tinha de pregar um retiro de primeira co- 
munháo.

—  Mas, Padre, que é que tem o Sr.? perguntavam-lhe.
—  Ah! nao sabéis (respondía) que se preparam para o dia 

da primeira comunháo vários calvários, onde Jesús Cristo será 
de novo crucificado? Nada mais comum do que éste crirne entre 
os meninos. Nao sabéis que muitos ocultam seus pecados na 
confissáo; outros se confessam mal; outros nao tém arrependi- 
mento; outros, enfim, nao compreendem a grandeza do ato que 
váo fazer? Por pouco que se ame a Deus, é impossível nao cho
rar e nao sentir horror de semelhante atentado.

Impressionado com estas palavras, um piedoso Diretor de 
Colégio mandava rezar todos os dias do mes de mar?o para 
que nenhum dos alunos cometesse táo horrendo pecado. Nove 
dias antes da comunháo deviam fazer urna novena a S. José, a 
fim de que todos se preparassem bem para a primeira comu
nháo e náo se encontrasse nenhum Judas entre os mesmos. Certa 
vez, no último dia da novena, véspera da primeira comunháo, 
um menino muito sobressaltado veio cedinho á procura do con- 
fessor, dizendo-lhe antes de confessar-se:

—  Padre, a noite passada náo pude dormir. Parecia-me ver 
S. José, que, irado, me dizia: “Infeliz, pedem-me os meninos
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que nao haja entre éles nenhum Judas e tu queres ser um, pois 
ocultaste teus* pecados de impureza” . . .

E ’ por isso que aqui estou para reparar tódas as minhas 
confissoes sacrilegas e dizer-lhe tudo o que tenho na consciencia.

68.
A ESTATUAZINHA DE SAO JOSÉ

Dois carroceiros estavam carregando suas carrosas com os 
escombros de um casarao que fóra demolido. Eram bons e hon
rados, mas, em matéria de religiáo, completamente indiferentes 
e ignorantes. De repente um déles tirou com sua pá do montáo 
de entulho urna estátuazinha de S. José.

—  Toma — disse ao seu companheiro —. um deusinho..
—  Nao o quebres: ist(T te traria má sorte.
—  Tu crés em contos de avózinhas?
—  E’ melhor que mo dés, pois, embora nao sendo muito de 

igreja, prefiro levar um santinho para minha casa a atirá-Io no 
carro. Isso me sairia mal depois.

—  Tens razáo, repiicou o outro, lembrando-se talvez do 
tempo de sua primeira comunháo: é melhor lev á-lo ...

Passaram-se anos. O carroceiro era já um velho inválido, 
estendido num leito de madeira carcomida. No quarto, duas ca- 
déiras desconjuntadas, urna mesinha cabaleante e uns p e d á is  
de cobertores. Acabava seus dias na miséria. A seu lado urna 
netinha de treze a n o s .. .

—  Vovó, o Sr. quer, eu vou chamar o padre que nos dá ca
tecismo; éle é muito bom.

—  Nao, filha, aínda nao estou táo mal. . .
E ’ sempre assim. Os pobrezinhos nunca julgam estar muito 

mal. Mas S. José cuidou déle.
—  Mariazinha, traga-me a estátua de S. José que está 

a li . . .  ela quer me ta la r .. .  eu a 0U90.. .
—  Pobre vovó! a febre devora-o...
Póe-lhe ñas maos a imagem de Sao José e poe-se a cho

rar. Parece-lhe chegado o momento de insistir:
—  Vovózinho, o Sr¡ quer falar com o vigário? Ele é táo bom, 

o Sr. o conhece...
—  Falar? falar é coisa muito vaga; diga-lhe que quero con- 

fessar-me, ouviu?
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—  Obrigada, meu S. José. Salváis a quem vos respeitou; 
obrigada, obrigada, dizia a menina, correndo em busca do padre.

Reconciliado com Deus, e beijando a estátuazinha, dizia ás 
pessoas presentes: —  Nao vos esquejáis de Deus, dos deveres 
religiosos, da missa aos domingos. Eu nao fazia nada disso e 
estou arrependido. S. José me salvou.

Alguns dias depois o velho carroceiro morria santamente 
abracado á estátuazinha do seu grande benfeitor S. José.

69.
A POMBA MENSAGE1RA DE SAO JOSÉ

Há acontecimentos que parecem novelas: que os nossos lei- 
tores tomem-nos a seu gósto.

A familia do Sr. B . . .  sua espCsa e urna filha, Josefina, de 
20 anos, havia gozado em N. de urna bela fortuna; mas, a en- 
fermidade do pai e alguns maus negócios a haviam obrigado a 
viver só do trabalho da filha.

A m6?a era inteligente, enérgica, alegre e, o que é mais, 
piedosa. Um dia, porém, voltou para casa com urna noticia 
triste: nao quiseram pagar-lhe as costuras, e comunicaram-lhe 
que, por algumas semanas, nao haveria trabalho.

Que fazer? Que comer? Mas ela nao desanima; confia, nao 
nos homens, mas no paternal auxilio de seu poderoso patrono S. 
José, cuja festa será celebrada no dia seguinte.

Senta-se, escreve num papelzinho a sua situado penosa e, 
abrindo urna gaiola onde tem urna pombinha mansa, ata-lhe de- 
baixo da asa a sua missiva e, beijando-a, solta-a dizendo:

—  Vai, querida, aonde te guie S. José a fim de que encon- 
tres pao para nós e para ti.

Passada meia hora, se muito, eis que se apresenta á en
trada da casa um mó?o que pede para falar com Josefina; acom- 
panhava-o um criado com um pesado embrulho. Diante da fa
milia admirada conta que, sendo devoto de S. José, lhe prome
terá atender o primeiro pedido de auxilio que se apresentasse. 
Ora, apenas fizera a sua promessa, entrou pela sua janela urna 
pombinha em cuja asa viu um papelzinho e a petigáo a S. José.

—  Estou, disse, montando urna oficina de costura e já que 
Josefina procura trabalho, aqui lhe trago algum e, por ser a pri- 
meira vez, pago-lhe adiantado.
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No volume achava-se discretamente envolvida urna nota de 
Cr$ 100,00. Os très infelizes nao puderam deixar de exclamar 
cheios de comoçâo:

—  Como S. José é bom! obrigado, Santo bendito!
Era a abundáncia após a miséria mais atroz.
Mas nâo parou ai a liberalidade de S. José. Como Josefina 

teve de ir com freqüência à oficina, logo chamaram a atençâo 
seus finos modos, sua habilidade no trabalho e a fina educaçâo 
que recebera.

Entrou em relaçôes com a familia de seu chefe, que logo en- 
controu boa colocaçâo para o pai de Josefina, melhorando assim 
a situaçâo do lar. Nao sabemos se Josefina se dirigiu a S. José, 
como fazem muitas môças, para arranjar um boni espóso; o 
certo é que o encontrou na pessoa de seu chefe e protetor.

Na sala de sua nova casa vé-se em lugar de honra urna es- 
tátua de S. José e debaixo-dela urna pombinña de ouro com o 
letreiro:

“A mensageira de S. José”.

70.
SAO JO SÉ CHAMA O PADRE PARA UMA DOENTE

Certo dia, apresentou-se na casa paroquial um anciáo des- 
conhecido, pedindo ao padre que fósse socorrer urna agonizante.

Éle mesmo o acompanharia até á casa. Como a rúa era de 
má fama e a noite se aproximava, o padre desconfiou de alguma 
cilada, mas o anciáo insistiu:

—  E ’ preciso que o senhor vá logo, porque se trata de ad
ministrar os sacramentos a urna velha que está ñas últimas.

Partiu o padre levando o Santíssimo e os Santos óleos. A 
noite era glacial, mas o velho parecía nao senti-lo; ia adiante 
até chegar a urna casa de péssima reputado; teve o padre um 
momento de vacilado e temor, mas o anciáo animou-o dizendo:

—  Eu o esperarei aqui.
Bateu o padre á porta repetidas vézes e, como náo abrissem, 

o anciáo deu urnas pancadas esquisitas e a porta abriu-se ¡me
diatamente.

—  O Sr. entre, suba a escada, abra a porta do fundo do 
corredor e encontrará a agonizante.

Disse essas palavras com tal fór^a e autoridade que o pa-
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dre nao vacilou mais. Encontrou estendida numa cama miserável 
urna mulher abandonada que repetía a gritos:

—  Um padre! um padre! Deixar-me-eis morrer sem 
p ad re?.. .

—  Filha, aqui estou, sou o padre que a Sra. chama. Um 
anciáo foi buscar-me. . .

Ela nao quería acreditar.
—  Nao, nesta casa nao há ninguém que queira ir em busca 

de padre e náo confiero tal anciáo.
Afinal, convencida, acusou os pecados de sua longa vida de 

pecadora e com tanta dor e arrependimento o féz que o padre 
se admirou de encontrar tais sentimentos numa pessoa há tan
tos anos afastada de Deus.

Arrumou o padre a mesinha e acendeu as velas para o viá
tico e a extrema-un?áo. Nesse intedm várias pessoas entraram 
e saíram, parecendo náo notar a presenta do padre.

Depois de administrar-lhe todos os sacramentos, perguntou- 
Ihe o padre se havia conservado alguma prática religiosa que 
lhe mereceu tal beneficio em táo grande necessidade.

—  Nenhuma, disse,' a náo ser urna ora?áozinha que rezava 
todos os dias a S. José para que me concedesse urna boa morte.

Consolado, o padre assistiu ao último suspiro da convertida.
Nem á porta nem no caminho encontrou o anciáo, e ficou 

convencido de que náo era outro senáo o misericordioso patrono 
da boa morte, o glorioso S. José.

71.
SAO JOSÉ E AS CRIANZAS

a) Ñas horas em que náo havia ninguém na igreja, notou 
o irmáo sacristáo que um menino de cinco anos vinha passar lon
go tempo diante do altar de S. José. Ora encostado á grade, ora 
de joelhos e ora assentado, a!i permanecía horas olhando para o 
Santo.

O bom Irmáo sentiu-se impelido a fazer esta breve in- 
vocaíáo:

—  O’ bom S. José, ouvi a oragáo désse pequenino, náo lhe 
recuséis a gra^a que vos pede com tanta piedade e inocéncia!

O pobrezinho rezava pela conversáo do p a i . . .
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—  Amiguinho, disse-lhe o sacristao, se vocé quer dirigir a 
S. José uma bela ora9ao, diga: “S. José, rogai por nós”.

Tomou-o ao pé da letra o menino e, trocando de orafao, 
come^ou a ir e vir diante do Santo e, ajoelhando-se, dizia: “S. 
José, rogai por nós; S. José, rogai por nós!”

Nisso se ocupava quando chegou sua mae para buscá-lo. 
Teve que sair. Duas horas depois, o papai, que havia doze anos 
nao se confessava, entrou na igreja para reconci'iar-se com Deus.

b) Um menino da Diocese de Montpellier contava aasim uní 
favor que alcanzara de S. José:

“Quando brincava na esquina de uma rúa, fui atropelado 
por um carro que me esmagou contra uma parede; meu corpo 
tornou-se uma massa informe. O médico nao dava nenhuma es- 
penan9a. Meus pais apressaram-se a chamar um padre para me 
dar a extrema-un9áo.

Uma religiosa amiga, muito devota de S. José, enviou-me 
um cordáo bento do Santo. Pedia-me que me encomendasse a 
ele com fé e confian9a. Assim o fiz.

Dormi logo depois e tive um sonho muito esquisito. Pare- 
cia-me estar vendo S. José, que garantía a minha cura. Anun- 
ciou-me, além disso, que eu seria padre. Despertei alegre e con- 
tei a visao á minhavmae.

O sonho realizou-sé. Até esta data estou bom e s a o .. .  e 
nao pensó senáo em ser sacerdote” . . .

72.
PADROEIRO DA BOA MORTE

S. José teve a felicidade de morrer nos bra9os de Jesús e 
de Maria, e nao pode deixar de vir com éles, visível ou invisi- 
velmente, para receber seus devotos.

Numa paróquia de Lyon (Fran9a) vivia um piedoso anciao, 
muito devoto de S. José, que nao cessou durante cinqüenta anos 
de pedir-lhe a gra9a de uma boa morte. Para isso rezava, pela 
manha e á noite, fervorosas ora9óes, jejuava e fazia alguma es- 
mola todas as quartas-feiras. Para éle, o dia da festa de S. 
José (19 de triado) era o mais belo do ano.

A 15 de mar9o de 1859, na idade de 86 anos, caiu doente. 
Pediu ¡mediatamente os santos sacramentos e recebeu-os com uma
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fé que comoveu a todos os assistentes. A 19 de mar^o mandou 
celebrar urna santa missa e pediu que Ihe rezassem as oragoes 
dos agonizantes. O sacerdote estava a terminar a consagrado, 
quando o doente, erguendo os olhos ao céu, cruzando os bra?os, 
pronunciou distintamente os santíssimos nomes de Jesús, Maria 
e José, e exalou suavemente o último suspiro.

Sua alma voou para o céu precisamente no momento em 
que o sacerdote, no Memento, ia pedir a Deus que recebesse as 
almas dos fiéis no lugar do refrigério, da luz e da paz eterna.

73.
RECUPEROU A VISTA

Em Vlnovo, aldeia pouco distante de Turim, na Itália, urna 
mó?a chamada Maria Stardero teve a desgrana de perder to
talmente a vista.

Desejando recuperá-la, féz urna visita a S. Joáo Bosco, 
que entáo construía, com as esmolas do povo de Turim, a magní
fica igreja de Maria Auxiliadora. A mó^a, depois de ter rezado 
diante da imagem de Nossa Senhora, falou com S. Joáo Bosco, 
que lhe perguntou:

—  Faz muito tempo que perdeu a vista?
—  Sim, muito; faz um ano que nao vejo nada.
—  Tens consultado os médicos?
—  Ah! padre, já  nao sabem o que receitar-me.
—  Distingues os objetos grandes ou pequeños?
—  Nao; como disse, nao vejo nem pouco nem muito.
—  Mas nao vés a luz desta janela?
—  Nao, senhor; nada.
—  Queres recuperar a vista?
—  Sr. padre, sou pobre e preciso déla para ganhar a vida.
—  Servir-te-ás da vista para proveito de tua alma e nao 

para ofender a Deus?
—  Prometo-o sinceramente.
—  Confia, pois, em Nossa Senhora e S. José. —  E, em 

tom solene, D. Bosco acrescentou: —  Para a gloria de Deus, da 
SS. Virgem e de S. José, dize: que é que tenho na máo?

A m&9a abre os olhos, que antes nao viam nada, e diz:
—  Urna medalha. de Nossa Senhora.
—  E isto, que é?
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—  Um anciáo com a vara florida; é S. José.
Estava operado o milagre. Pode-se imaginar a alegría da 

mó?a e de seus pobres p a is ! . . .

74.
UM LOBO QUE SE TORNA CORDEIRO

Estava no hospital urna infeliz mulher que, há vinte e dois 
anos, abandonara sua familia para se entregar aos vicios mais 
vergonhosos. Fóra, enfim, internada naquela casa pela policía.

A vida que levara, de tal modo a embrutecerá que parecía 
louca; e o médico, nao descobrindo nela nenhuma doenfa, que
ría despedi-Ia do hospital para que nao perturbasse os verda
deros enfermos.

Pediram-lhe as religiosas que a deixasse alguns dias aínda, 
enquanto recorriam a S. José. Bem inspiradas, vestiram-na com 
o hábito e com o cordao de S. José e puseram-se a pedir com 
fervor que éle tivesse compaixáo daquela pobre alma.

O auxilio de S. José nao se féz esperar. Poucos dias de- 
pois a mulher recobrou a paz, confessou-se com muita dor e 
arrependimento. Era um verdadeiro lóbo e tornou-se táo manso 
cordeiro que pediu a seu protetor Ihe alcan?asse antes a morte 
que voltar á vida de pecado.

Atendeu o Santo a táo pios desejos, vindo a convertida a 
falecer com os mais sinceros sentimentos de dor. Antes da morte 
pediu humildemente perdáo a todos os que escandalizara com 
seus vicios.

75.
PADROEIRO DOS IMPOSSÍVEIS

Jazia em seu leito de agonía um infeliz apodrecido de vi
cios, sem o menor remorso, zombando de Deus e desprezando 
todos os auxilios da religiao para a hora suprema.

Vendo-o zombar, com riso satánico, de seus esforsos para 
salvar-lhe a alma, resolveram seus parentes recorrer a S. José. 
Éste grande Santo havia de fazer com que o misericordioso Co- 
raqáo de Jesús se compadecesse daquele infeliz.

Era o mes de mar^o. O sacerdote, os parentes e amigos di- 
rigiram ao Padroeiro da boa morte fervorosas súplicas.
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Máravilhoso poder o da oragáo! Na manha de 19 de margo, 
festa de S. José, o próprio doente pediu a confissao e féz ques- 
táo que chamassem o padre de quem mais zombara até entáo.

Confessou-se com o mais sincero arrependimento e, pouco 
tempo depois, faleceu. . .

76.
A CASA DA SAGRADA FAMILIA

Durante trinta anos viveu Jesús em Nazaré, pequeña cidade 
da Galiléia. Ajudava a S. José, que era o santo carpinteiro, e 
a María Santíssima, em seus trabalhos domésticos. Por mais de 
trinta anos foi aqueta pobre e pequenina casa santificada pelas 
mais sublimes virtudes.

Muitos anos mais tarde, os turcos conquistaram Nazaré e 
destruíram em seu fanatismo desmedido a grande igreja que os 
cristáos haviam construido e que cobria precisamente o recinto 
da casa do Menino Jesús.

Aconteceu, porém, que, urna noite de céu estrelado, os an- 
jos, tomando aquela casita e, voando, levaram-na até ás proxi
midades de Fiume, na Italia. Mas, como havia ali muitos ladroes, 
que assaltavam os viajantes, logo os anjos a levaram de novo e 
a deixaram no meio de um bosque de louros. Foi por causa dés- 
ses louros que aquela casita veio a chamar-se “a santa casa de 
Loreto”. No centro do altar há urna milagrosa imagen! da Mae 
de Deus e os aviadores tomaram por advogada e padroeira a 
Nossa Senhora de Loreto.

77.
O VIAJANTE E SAO JOSÉ

Foi a 18 de margo de 1888. Viajava um sacerdote no trem 
de Mogúncia a Colónia, quando, ao passar por Bonn, notou que 
seu vizinho se persignou, juntou as mâos e se pôs a rezar.

—  Amanhâ é a festa de S. J o s é ! . . .  talvez que seja o seu 
patrono, disse o padre.

—  Nao, sr., mas minha espósa chama-se Jo sefin a .. .  e gos- 
taria de estar amanhâ em sua companhia. Tenho, porém, outro 
motivo de dar graças; e, se intéressa r ao senhor, contar-lhe-ei 
a minha história, pois um sacerdote a entenderá.
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—  Certamente.
—  Quando menino, recebi de minha boa mâe uma educaçâo 

piedosa. Infelizmente, bem cedo morreu minha mâe; meu pai nào 
se ocupou de minha educaçâo religiosa e, logo abandonei tôdas 
as práticas de piedade. Encontrei, mais tarde, urna jovem exce
lente e, desejando fazê-la minha esposa, fingi sentimentos re
ligiosos que nâo possuía. Urna vez casados, quase morreu de 
pesar, quando lhe abri meu coraçâo e me pus a zombar de suas 
devoçôes. Há cinco anos, na sua festa onomástica, fiz-lhe um 
rico presente, mas ela, quase receosa, me disse:

—  Há outro presente que me faria mais fe liz .. .
—  Quai?
—  A tua alma, querido, respondeu entre soluços.
—  Pede-me o que quiseres: eu o farei.
—  Vem comigo amanhâ, dia de S. José, à Igreja de N. N. 

Haverá sermâo e bênçâo.
—  Se fôr só isso, podes enxugar tuas lágrimas, que te 

acompanharei.
A igreja estava repleta; o pregador, muito môço, deixou-me 

frió e indiferente; contudo disse urna coisa que me impressionou: 
“Jamais invocou algcém a proteçâo de S. José sem que sentisse 
o seu auxilio. Tende firme confiança de que correrá em socorro 
de todo aquêle que o invocar na hora do perigo, aínda que seja 
pecador ou mesmo incrédulo”.

Ao sairmos da igreja, disse-me minha esposa:
—  Meu amigo, militas vézes estarás em perigo em tuas via- 

gens; prometes-me que, chegando o caso, dirás esta breve ora- 
çâo: “S. José, rogai a vosso divino Filho por mim”?

—  Assim o farei; nâo é nada difícil.
Pouco depois, viajava por éste mesmo lugar em que nos en

contramos; éramos sete no compartimento. De repente, um apito 
de alarma e já um formidável choque nos atirava pelos ares. 
Nâo tive tempo de dizer mais que: “S. José, socorro!” Tudo foi 
coisa de um instante. Ao voltar a mim, vi meus companheiros 
horrivelmente despedaçados e mortos. Eu sofrera apenas leves 
contusoes. Desde aquêle dia retomei as práticas religiosas e 
repito, sempre com grande confiança: “S. José, socorrei-me!”
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SAO JO SÉ E O PRIMEIRO ASILADO

Em 1863 chegava a Barcelona um grupo de Irmázinhas dos 
Pobres para fazer a sua primeira funda?ao na Espanha. Fo- 
ram muitoí bem recebidas pelos cataláes, que precisavam nao 
pouco de um asilo para tantos infelizes velhos abandonados que 
costuma haver ñas grandes capitais. O Asilo foi, como de cos- 
tume, colocado sob a p ro te jo  de S. José, a quem chamam as 
Irmas de Procurador da Casa. No cometo, por falta de local, 
admitiam sómente mulheres velhas. Mas, eis que S. José, um 
belo dia, Ihes traz o primeiro velho. Era um homem de 80 anos 
que se apresentou, dizendo á Irma:

—  Venho aqui para ¡nternar-me.
—  E ’ impossível, replicou a Superiora; ainda nao podemos 

receber nenhum homem.
—  Seja, mas nao há remédio; ficarei assim mesmo.
—  Como se chama o Sr.?
—  Chamo-me José.
Éste nome chamou a aten^áo das Irmas; além disso era 

dia consagrado a S. José. Nao há remédio, recebé-lo-emos em 
nome de Sao José.

O velho nao possuía mais que farrapos e estava coberto 
de insetos. Roupa de homem nao havia. A Superiora, chamando 
duas Irmas, disse-Ihes:

—  Saiam as Senhoras á procura de roupa, enquanto vamos 
lavá-lo e penteá-lo.

Durante éste breve coloquio ouviu-se a campanhia da por
taría: era urna senhora desconhecida que, entregando um em- 
brulho, se retirou sem dizer nada. Abriram e viram, com grande 
surprésa, que era um traje completo para homem.

O pobre velho chegou ao cúmulo da alegría; nao menos, 
porém, as Irmas que compreenderam que S. José as convidava 
a ampliar seus planos de caridade.

O Asilo cresceu tranquila e constantemente e dentro de pou- 
cos anos abrigava mais de duzentos velhos sem que lhes faltasse 
o páo de cada dia, nem as carinhosas atensbes das boas Irmas.
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79.
SANTA PAULA

Natural de Roma, nasceu em meados do século IV. Era 
da mais alta nobleza, pois em suas veias corría sangue dos Ci- 
pióes e dos mais antigos reís.

Após as perseguÍ9oes, que foram terríveis, os cristáos re- 
laxaram-se um pouco. Paula, embora crista e honesta, vivía com 
excessivo luxo e moleza.

A Providencia divina enviou-lhe amargos sofrimentos para 
desenganá-la do mundo. Faleceu-lhe o espóso, a quem amava 
entranhadamente, e ela mesma contraiu urna grave e prolonga
da enfermidade.

Quando recobrou a saúde, despojou-se de suas galas e con- 
sagrou-se por completo á oradlo, ás obras de caridade e á edu- 
ca9ao dos filhos.

Por motivo da celebra9§o de um concilio, convocado pelo 
Papa S. Dámaso, veio a Roma S. Jerónimo, grande amigo do 
Pontífice e incomparável conhecedor da Sagrada Escritura. 
Paula tomou-o por diretor espiritual e, seguindo seus conselhos, 
estudou os Livros sagrados, especialmente os Evangelhos, e con- 
cebeu o desejo de visitar e venerar a gruta de Belém.

Após a niorte ore S. Dámaso, seu amigo S. Jerónimo aban- 
donou Roma, para dedicar-se de novo a seus estudos bíblicos. 
Quería ultimar sua gigantesca tarefa de traduzir tóda a Biblia 
para o latim.

S. Paula nao tardou a segui-lo. Confiou a urna filha casa
da a educa9áo da menorzinha, e ela com Eustóquio, outra de 
suas filhas, embarcou rumo á Terra Santa.

Com S. Jerónimo e Eustóquio, percorreu a Palestina. Ao 
chegar a Belém exclamou chorando: “Eu te saúdo, ó Belém, 
cujo nome quer dizer Casa do Pao celeste; eu te saúdo, antiga 
Efratá, cujo nome significa a Fértil, que tiveste por fruto e 
colheita ao próprio Criador! E ’ possivel que eu, pecadora, beije 
o ber9o onde repousou o Menino Deus, ore na gruta, onde deu 
Jesús seus primeiros vagidos, onde a Virgem deu á luz o Sal
vador?”

Junto á gruta de Belém levantou um mosteiro para a co- 
munidade de religiosas por ela fundada e dirigida; e nos arre
dores, outro para S. Jerónimo e seus monges. Construiu, além 
disso, um ótimo albergue para os peregrinos, e costumava dizer:
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“Se María e José tivessem de retornar a Belém, para o recen- 
seamento, já nao lhes faltaría lugar na estalagem”.

Passou S. Paula o resto da sua vida meditando a Sagrada 
Escritura, orando e mortificando-se com severas penitencias, 
animada pelo suave pensamento de que ali mesmo dera o Re
dentor admirável liijáo de todas as virtudes.

Morreu aos 56 anos e foi sepultada numa gruta ao lado da- 
quela do Nascimento.

Sobre a porta dessa gruta mandou S. Jerónimo gravar em 
versos estas palavras: “Vés éste humilde sepulcro nesta r(fcha 
cavado? Dentro está de Paula o corpo, e dos bens celestes go
zando está a alma. Deixou pais e pátria e irniáo e filhos e aqui 
repousa, junto á gruta de Belém, onde reis e Magos a Cristo 
adoraram como a Deus e homem”.

—  Festa: 28 de janeiro.

80.
SANTA MARGAR1DA DE CORTONA

Nasceu esta Santa no povoado de Laviano, na Itália, em 
1247. Seus pais eram lavradores e viviam pobremente.

Aos sete anos teve Margarida a desgrasa de perder a mae. 
O pai casou-se de novo, e a madrasta odiava a pobre órfázinha. 
Um rico e poderoso senhor dos arredores seduziu-a e levou-a 
para o seu castelo, rodeado de bosques, com muito luxo e cria- 
dagem. Nove anos durou a triste vida de Margarida naquele 
castelo. A miúdo sentía reniorsos e como que um desejo de fa- 
zer peniténcia, mas nao sabia como livrar-se daquela mísera 
situado.

Certo dia, o lebrel favorito de seu senhor aproximou-se déla, 
ladrando choroso, e com os dentes puxava-lhe o vestido como se 
quisesse convidá-la a segui-lo.

Penetraram pelo bosque adentro. Debaixo dum carvalho, 
junto a um monte de ramos, parou o cao e redobrou seus latidos. 
Afastou Margarida os ramos e encontrou, banhado em sangue, o 
cadáver de seu senhor. Haviam-no apunhalado. Surpreendera-o 
a justiga de Deus.

Aquéle horrível espetáculo iluminou a alma de Margarida. 
Converteu-se. Resolveu come^ar vida nova e dirigir-se, em pri- 
meiro lugar, ao casebre de seu pai, para desagravá-lo e implorar- 
íhe perdáo.
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Nao o alcançou, porque sua madrasta se opós. Deus, po- 
rém, foi mais generoso. A pecadora, compreendendo que pre- 
cisava confessar-se, para recuperar a graça divina, dirigiu-se ao 
convento franciscano da vizinha cidade de Cortona e, ali, aos 
pés do ministro de Cristo, reconciliou-se com Deus, a quem tan
to ofenderá.

Todas as penitencias lhe pareciam leves. Cortou sua longa 
e negra cabeleira. Disciplinava-se sem misericordia. Jejuava a 
pâo e água.

Num domingo, entrou na igreja de sua vila natal, vestida 
de farrapos e levando, como os condenados, urna grossa corda 
ao pescoço, e pediu públicamente que lhe perdoassem os escán
dalos que dera.

Temia nao estar bem perdoada. Cria que sim, mas parecia- 
Ihe ¡mpossível, tendo pecado tao gravemente. Até que um dia, 
em que estava chorando diante do Crucifixo, a imagem do Cristo 
abriu os lábios para dizer-lhe: “Teus pecados te forani per- 
tloados”.

Margarida foi devotíssima da Paixâo do Salvador. Numa 
Sexta-feira Santa, quis Jesús Cristo que ela presenciasse tudo o 
que acontecerá durante a Paixâo. Passaram diante de seus olhos: 
o beijo de Judas, a negaçâo de Pedro, a cobardía de Pilatos, o 
ódio dos judeus, os insultos na rúa da Amargura e ouviu as pa- 
lavras de Cristo na Cruz; e às très da tarde, hora em que expirou 
nosso Salvador, inclinou também ela a cabeça e pareceu que 
expirava. As pessoas presentes nao cessavam de soluçar.

O demónio tentou-a de mil modos; mas, rezando, como cos- 
tumava, diante do Crucifixo, Jesús a consolou com as seguintes 
palavras: “Minha filha, tem coragem e obedece ao teu confes- 
sor; desconfia de ti mesma, mas confia na minha graça”.

Faleceu a 22 de fevereiro de 1297, contando cinqüenta 
anos de idade. Durante os vinte últimos dias de sua vida, nao 
provou nenhum alimento ou, melhor, o seu alimento era a sa
grada comunháo.

—  Festa: 22 de fevereiro.
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81.
VISÔES DE SANTA PERPÉTUA

Pouco se sabe da ¡nfáncia e juventude desta Santa. Con- 
servam-se, poréni, as atas de seu martirio, escritas, em parte, 
por ela mesma; e em parte, por urna testemunha presencial.

No ano de 202, o imperador Septímio Severo publicou um 
edito, proibindo tóda propaganda crista. Condenava á pena ca
pital tanto os convertidos como os promotores ou cómplices de 
sua conversao. O intento era extinguir o cristianismo.

Numa cidade vizinha de Cartago foi detida a nobre matro
na Perpétua e mais outros catecúmenos, entre os quais a escrava 
Felicidade.

Meteram-nos no cárcere, onde Perpétua teve várias visoes. 
Numa délas manifestou-lhe Deus que o martirio a levaría para 
o céu, sem passar pelo purgatorio.

Viu urna altíssima escada de bronze, que terininava no céu. 
Era táo estreita que por ela só podia subir urna pessoa. Da es- 
cada pendiam diversos instrumentos de suplicio. Um formidável 
dragáo procurava impedir que se subisse por ela. Perpétua, in
vocando o nome de Jesús Cristo, pisou sobre a cabera do mons- 
tro e comeQou a subir, de suplicio em suplicio. Ao chegar em 
cima, surgiu ante os seus olhos um ¡menso” jardim, no meio do 
qual estava um Pastor rodeado dunia grande multidáo vestida de 
túnicas brancas. O Pastor, Jesús Cristo, fixou em Perpétua seus 
amáveis olhos e saudou-a com estas palavras: —  Sé benvinda, 
minha filha. E toda a multidáo exclamou: —  Assim seja.

Noutra visáo, Deus manifestou-lhe que podia satisfazer por 
seu irmáozinho Dinócrates, cuja alma se achava no purgatorio.

Viu Dinócrates saindo dum lugar tenebroso, onde havia 
muita gente. Estava pálido, como se a séde o abrasasse. Próximo 
dali encontrava-se um tanque cheio d’água cristalina, cujas bor
das eram demasiado altas para que o menino pudesse beber. E 
o pobrezinho sofría, pondo-se ñas pontas dos pézinhos, sem po
der alcancar a a g u a ... Perpétua ofereceu por Dinócrates suas 
ora$oes e as penas que suportava no cárcere.

Um dia puseram-na várias horas no cepo, presos os pés 
com argolas de ferro. Ofereceu também ésse sacrificio pela alma 
de seu irmáozinho, e teve outra visáo. Dinócrates, limpo, bem 
vestido, estava cheio de paz e alegría. As bordas da piscina
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eram mais baixas ë o menino bebeu daquela água misteriosa 
num copo de ouro.

“Entâo —  diz a Santa —  despertei e compreendi que nieu 
irmâozinho deixara o lugar da pena”.

Perpétua e Felicidade, as duas mártires, têni a sua festa 
litúrgica a 6 de março.

82.
OS QUARENTA LEGIONARIOS

A famosa Legiâo Fulminante, junto corn outras forças, es- 
tava acampada na cidade de Sebaste (na Armênia), quando por 
ordem do governador daquela regiâo, o feroz Agrícola, se leu 
um edito do imperador Licínio, em que se ordenava aos cristaos 
que oferecessent sacrificios aos deuses falsos.

Quarenta daqueles leglonários se negaran» a cumprir a or- 
dem do imperador. Conduzidos à presença de Agrícola, respon
derán! aos seus agrados e ameaças dizendo: “Tu mesmo reco- 
nheces que pelejamos heroicamente pelo imperador da terra. Coni- 
batenios, todavía, corn mais valor pelo do céu”.

Entre outros suplicios, quebraram-lhes os dentes com pe
dias e arrancaram-lhes as carnes com garfos. Finalmente, le- 
varam-nos a um tanque gelado e ali tiveram de passar a noite 
despidos, no maior frió do invernó.

Junto ao tanque, Agrícola mandou pór alguns banhos, cuja 
água, aquecida por braseiros, convidava os mártires a renegar a 
sua fé e a submergir-se nelas. Durante a noite, os guardas ador- 
meceram; só ficou acordada a sentinela. Um dos quarenta cris- 
tâos nâo resistiu à tentaçâo. Gritando que renegava a Cristo, saiu 
do tanque e submergiu no banho quente; mas aquela mudança, 
por demais rápida, ocasionou-lhe a morte, perdendo, assim, a 
vida temporal e a eterna.

Em seguida, a sentinela viu um anjo que, descendo do céu, 
coroava sucessivamente os trinta e nove que haviam permane
cido no tanque. Ficou o anjo com urna coroa na máo, parecendo 
aguardar alguém que substituísse o apóstata. A sentinela, ilu
minada e movida pelo Espirito Santo, exclamou: “Eu também 
sou cristáo”. Seus companheiros, que despertaram ao grito, v¡- 
ram-no despir-se e entrar no tanque gelado, onde o anjo o es- 
perava para coroá-lo. Nâo era cristáo, mas recebeu o batismo 
de sangue.
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Ao romper do dia, os guardas quebraram as pernas dos 
quarenta Iegionários e recolheram.seus cadáveres num carro para 
reduzi-los a cinzas.

Só um, o mais m6?o de todos, chamado Militáo, sobrevivera 
á temperatura glacial e á fratura das pernas.

Durante o trajeto para a fogueira, os verdugos exortavam- 
no a apostatar:

“Ainda podes salvar a tua vida —  diziam-lhe —  e Agrí
cola dar-te-á riquezas”.

Mas a máe do jovem, que coin outros parentes dos már
tires acompanhavam o carro, sobrepondo-se ao amor natural 
que sentía pelo fiiho, exortava-o a manter-se fiel a Jesús Cristo, 
dizendo: “Termina com teus companheiros esta bendita viagem, 
pois, ainda que sejas o último a chegar ao céu, nao o serás diante 
de Deus”. Ressoavam ainda estas palavras e já aquéle fillio ben
dito voava para o céu.

—  Festa: 10 de margo.

83.
SAO CLEMENTE MARIA

Nasceu S. Clemente a 26 de dezembro de 1751 numa al- 
deazinha da Austria. Contava sete anos apenas, quando Ihe mor- 
¡eu o pai. A máe, tomando um dia o filhinho pela máo, levou-o 
á igreja e, diante de um belo e devoto Crucifixo, disse-lhe: 
“Meu fiiho, de hoje em diante teu pai é Jesús; nao te apartes 
jamais do caminho que Ihe agrada”, fisse conselho ficou gravado 
no cora^áo e na memória de Clemente, servindo-lhe de estímulo 
ñas horas dificéis de sua vida. Depois de ter sido, sucessiva- 
mente, aprendiz, eremita, peregrino e estudante, entrou, afinal, 
na Congregado dos Padres Redentoristas, em Roma, ordenan
do-sé sacerdote, quando já contava 34 anos de idade.

S. Afonso, ouvindo falar déle, disse proféticamente: “£sse 
Padre fará grandes coisas para a glória de Deus”.

Em favor das crianzas pobres e órfás saía o Santo a es- 
molar, expondo-se a humilhades e vexames. Sacrificava-se pelo 
bem das crianzas. Saiu, um dia, a esmolar e vendo na varanda 
duma casa muitos homens em alegre reuniáo, julgou que ali re- 
ceberia um bom auxilio para o orfanato. Aproximando-se mo
destamente de um daqueles senhores disse-lhe:
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—  Meu amigo, venho pedir-Ihe uní auxilio para os nieus 
órfaozinhos.

O honieni, nada amigo de padres, e ainda menos disposto 
a dar esmolas, cobriu-o de injurias e, exaltado ao extremo, com 
sumo desprézo escarrou-lhe no rosto. Clemente, com grande cal
ma e paciéncia, toma o len?o, limpa o rosto, e diz:

—  Meu amigo! isto foi para mim; agora dé-me alguma 
coisa para os meus órfaozinhos.

Nao houve, entre aquéles homens, quem nao admirasse a 
heroica mansidáo de Clemente. O próprio ofensor, arrependido, 
deu-lhe urna boa esmola e tornou-se grande admirador do Santo.

Eni suas p regares era Clemente bastante original. Havia 
no lugar, onde pregava, urna velha, mulher do ferreiro da vila, 
que se contentava com urna única confissáo anual. Clemente 
exortou-a a confessar-se niais vézes, pois nao demoraría a com
parecer diante de Deus.

—  Mas, padre, que diría a gente se a mulher do ferreiro 
fósse confessar-se muitas vézes?

No domingo seguinte, depois de pregar sóbre a freqüénci'i 
dos sacramentos, de repente exclama:

—  Mas a velha “ferreira” diz: “que diría a gente se a mu
lher do ferreiro fósse confessar-se muitas vézes?” E olhando pa
ra a mesma, que tirmbém ali estava, perguntou:

—  O’ boa “ferreirinha”, que diria a gente, se a ferreira es- 
tivesse no inferno?

Urna testemunha de suas p regares dizia: “Quando prega
va, parecía um serafim. Freqüentes vézes os numerosos ouvintes 
nao podiani conter as lágrimas nem reprimir os solutos. Como 
confessor, era extraordinário. Parecía 1er ñas consciéncias. Urna 
vez, um niÓ90, logo após o sermáo, procurou-o para confessar-se.

—  Ainda nao (respondeu o Santo); vem comigo. E condu- 
zindo-o a um quarto, aponta para o Crucifixo e diz: —  Olha, 
aprende aquí a tua ligáo.

Rosa, aluna dum colégio, estava á morte. Agitava-se e 
gritava:

—  O cao préto quer me devorar. . .  O cao préto quer me 
devorar.. .

Chamaram a Clemente. Apenas penetrou no quarto, excla- 
mou a menina: —  O cao préto está fugindo... O cao préto já 
desapareceu. . .

O Santo preparou-a para a morte, que nao demorou.
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—  Irmas, disse, temos no céu mais um anjo que rezará 
por nós.

S. Clemente, chamado com razao o Apóstolo de Viena e o 
Propagador insigne da Congregado Redentorista, após urna ati- 
vidade estupenda, entregou sua bela alma a Deus no dia 15 de 
margo de 1820, na idade de 69 anos. Foi canonizado a 20 de 
niaio de 1909.

—  Festa: 15 de margo.

84.
SAÑTA CATARINA DE GÉNOVA

Esta Santa, falecida em 1510, nao foi santa desde seus pri
meóos anos de vida.

Nasceu rica, viveu entre as diversoes e nos dias de sua 
mocidade nao foi lá muito piedosa, nao. Era como tantas mógas 
de hoje que pensarn ser muito santas, só porque váo á missa 
de preceito e nao dáo graves escándalos.

Casou-se, afinal, com um mógo muito rico, o qual de cristáo 
tinha apenas o nome. Isso bem o sabia ela antes de casar-se; 
mas, como acontece, deixou-se fascinar pelas riquezas, pela ele- 
gáncia e até pelas audácias daquele aventu.eiro do amor.

E sucedeu o que era de esperar: aquéle homem, por causa 
de sua vida licenciosa, nao pode fazé-la feliz. Enquanto ela, em 
casa, chorava a sua desgraga, éle, como louco, corría de orgia 
em orgia. Esquecida de Deus, a pobre mulher maldizia a hora 
em que se casara com um viláo como aquéle.

Menos mal. Morreu o canalha (e dizem que morreu con
vertido), e a jovem viúva póde respirar. Buscou ainda a feh- 
cidade ñas diversóes, reunióes barulhentas e nos espetáculos. 
Tinha urna fome canina de felicidade, e cada dia se sentia mais 
desgragada.

Certo dia, ouviu urna voz interior que lhe dizia:
—  Catarina, só em Deus acharás o verdadeiro amor e a 

felicidade.
A jovem viúva ficou muito comovida. Parecia-lhe, porém, 

impossível que a felicidade estivesse escondida atrás das grades 
de um convento e debalxo de um grosseiro hábito religioso. 
Nao entrava em sua cabega que o amor pudesse viver no si- 
léncio do claustro e entre cilicios e disciplinas.
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Catarina tinha urna irmá, que, mais piedosa do que ela, se 
fizera religiosa e vivia contentíssima no convento. Quantas vé- 
zes esta santa religiosa, prostrada aos pés do sacrário, havia 
pedido a Jesús por aqueta irmázinha sua, que andava pelo mundo, 
táo fútil, táo infeliz!

Deus atendeu a sua oranáo. Um dia Catarina foi visitá-la. 
Estava triste como nunca a pobre viúva. E ali, no regaco de sua 
santa irmá, deixou correr lagrimas muito amargas. Disse-lhe: 
Sou urna desgranada; o mundo é um impostor; o amor nao é 
mais que egoísmo brutal; nao, nao agüento mais! quero morrer.

A santa irmá deixou que ela se desabafasse e, enxugando 
as lágrimas, disse-lhe:

—  Catarina, parece mentira que andes táo louca e enga
nada. Já nao te disse mil vézes que só Deus é a verdadeira fe- 
licidade, que só néle encontrarás o amor puro que nao deixa na 
alma remorsos e desenganw ?.. .  Deus te chama ao seu amor e 
tu te empenhas em fazer-te surda ás suas vozes amorosas. Re- 
solve-te de urna vez a consagrar-te a Deus e encontrarás a paz 
e o amor. Faze urna boa confissáo e confia na divina miseri- 
córdia. Estou certa de que Nosso Senhor te fará feliz.

A dor e os desengaños, e mais que tudo a mesma grana de 
Deus haviam preparado já o coranáo de Catarina. Caiu de joe- 
lhos diante da imagem de Jesús crucificado e chorou amarga
mente, dizendo: Meu Jesús, nao mais pecar, nao mais pecar. 
Jesús, Amor infinito das almas, toma o meu coranáo. E ’ teu.

E assim, banhada em lágrimas, ajoelhou-se aos pés de um 
santo confessor. Ali estéve longo tempo. Quando se levantou, 
já era outra.

Ajoelhara-se pecadora, levantara-se santa, porque ésse foi o 
dia de sua definitiva conversáo.

Daí em diante viveu e morreu como santa.
—  Festa: 22 de margo.

85.
A VIDA LENDÁRIA DE SAO DIMAS

Contam antigas lendas que a Sagrada Familia, ao fugir para 
o Egito, quis refugiar-se, para passar a noite, numa cova que, 
por desgrana, era urna guarida de ladróes.

O Capitáo dos bandidos sentiu-se comovido ao ver a ve- 
nerável bondade de S. José, a pureza e formosura da SS. Vir-
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gem e o olhar todo celeste do Menino Jesús. Acolheu-os, deu- 
lhes de comer e, na manhá seguinte, ofereceu-lhes pao para a 
viagem e, a Maria, urna bacia d’água para banhar o Menino. O 
capitáo tinha um filhinho, da idade de Jesús aproximadamente, 
que se achava coberto de lepra. Nossa Senhora, correspondendo 
ás finezas daquele homem rude e duro, mas que algo de bom 
tinha no corado, aconselhou-o a lavar o filhinho na água em 
que banhara o Menino Jesús.

Assim o féz o bandoleiro e, no mesmo instante, seu filhi
nho ficou curado da lepra. O capitao lembrou muitas vézes ao 
filho a quem devia a saúde e a vida, dizendo: “Foi o milagre 
dum Menino de tua idade, que seria, quem sabe, o Messias anun
ciado pelos profetas”.

Crescendo, seguiu aquéle menino o exemplo do pai, tor- 
nando-se ladráo. Préso e condenado á morte, ao subir ao Cal
vario, ia pensando em Jesús, seu companheiro de suplicio, que 
era táo santo e paciente, que, sem dúvida, havia de ser o Mes
sias, aquéle mesmo Menino que o livrara da lepra. As lendas 
dizem que o bom ladráo se chamava Dimas e o mau, Gestas. 
Ambos foram condenados a morrer junto com Jesús e no mes
mo suplicio.

Atrás de Jesús subiram ao Calvário, levando suas cruzes. 
Junto com ele foram levantados ñas respectivas cruzes. Viram 
como os soldados repartiram entre si as vestes do Salvador; mas, 
como a túnica era de urna só pe^a, tiraram a sorte a ver quem 
a levaria. Ouviram as palavras de Cristo: “Pai, perdoai-lhes por
que nao sabem o que fazem”.

Jesús era objeto de todos os insultos. A multidáo, curiosa e 
soez, passava por diante déle, e, movendo a cabera em sinal 
de desprézo, dizia: “Vamos! tu que destróis o templo de Deus 
e em trés dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho 
de Deus, desee da c r u z . . . ”

Todos blasfemavam e insultavam a Jesús. Mas a gra?a ope- 
rou um milagre: Um dos ladroes, Dimas, considerando as vir
tudes sóbre-humanas de Jesús, creu ser éle o Messias prometido 
e amou de todo o cora^áo a Bondade infinita. Dirigindo-se a 
Gestas, o outro crucificado, repreendeu-o, dizendo: “Como nao 
temes a Deus, estando como estás no mesmo suplicio? E ’ justo, 
na verdade, que soframos por nossos crimes, mas Jesús, que mal 
féz éle?”

E cheio de esperanza e com grande arrependimento disse
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a Jesús: “Senhor, quando chegares ao teu reino, lembra-te de 
mim”. Jesús, olhando Dimas com infinita misericordia, respon- 
deu: “Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no 
paraíso”.

Naquela mesma noite, a alma de Jesús visitou o limbo dos 
justos e concedeu ao bom Ladráo a vista de Deus, a felicidade 
eterna.

Festa: 25 de marco.

86.
PREGADOR QUE SACUDIA O AUDITORIO

Nascido em meados do século XIV, na formosa Valen^a, 
S. Vicente Ferrer, já  na infancia, deu ciaros indicios da extraor
dinaria missáo que Deus lhé reservava.

Gostava de ouvir sermoes, para, depois, reunidos os seus 
colegas, repetir-lhes com grande ardor os trechos mais impres- 
sionantes.

Apareceram, no pescoco de um seu amiguinho de cinco anos, 
urnas chagas malignas. Vicente foi visitá-lo e, para mortificar-se 
e aliviar o doente, lambeu-lhe as chagas, que, ¡mediatamente, 
desapareceram. Éste^foi o primeiro milagre que operou.

Aos dezoito anos entrou na Ordem Dominicana, tornándo
se professor famoso em várias universidades. Mas o fruto obtido 
por seus sermoes fé-lo abandonar a cátedra e dedicar-se exclu
sivamente á pregado.

Percorreu, como pregador, grande parte da Europa, nao 
faltando em nenhuma de suas missoes o famoso sermáo sobre 
o F:m do mundo e o Juízo universal. Certa vez, ao pregá-lo nu
tria pra?a diante de milhares de ouvintes, quando pronunciou 
com voz terrível aquelas palavras dos anjos: “Levantai-vos, mor
ios, vinde ao Juízo!”, todo o auditorio caiu por térra, como morto; 
e, todos, ao se erguerem, estavam pálidos e a tremer, como se 
surgissem dos sepulcros.

Outra vez, pregando o mesmo sermáo, disse ser éle o anjo, 
do qual S. Joáo diz, no Apocalipse, que cruzará pelos ares, cla
mando: “Temei a Deus e honrai-o, porque está chegando a 
hora do Juízo”.

Escandalizaram-se alguns, ao ouvirem tais palavras; mas 
o Santo, para provar-lhes que tinha razáo, mandou que trou-
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gein e o olhar todo celeste do Menino Jesús. Acolheu-os, deu- 
lhes de comer e, na manha seguinte, ofereceu-lhes pao para a 
viagem e, a Maria, urna bacía d’água para banhar o Menino. O 
capitao tinha um filhinho, da idade de Jesús aproximadamente, 
que se achava coberto de lepra. Nossa Senhora, correspondendo 
ás finezas daquele homem rude e duro, mas que algo de bom 
tinha no coradlo, aconselhou-o a lavar o filhinho na água em 
que banhara o Menino Jesús.

Assim o fez o bandoleiro e, no mesmo instante, seu filhi
nho ficou curado da lepra. O capitao Iembrou muitas vézes ao 
filho a quem devia a saúde e a vida, dizendo: “Foi o milagre 
dum Menino de tua idade, que seria, quem sabe, o Messias anun
ciado pelos profetas”.

Crescendo, seguiu aquéle menino o exemplo do pai, tor- 
nando-se ladrao. Préso e condenado á morte, ao subir ao Cal
vario, ia pensando em Jesús, seu companheiro de suplido, que 
era táo santo e paciente, que, sem dúvida, havia de ser o Mes
sias, aquéle mesmo Menino que o livrara da lepra. As lendas 
dizem que o bom ladrao se chamava Dimas e o mau, Gestas. 
Ambos foram condenados a morrer junto com Jesús e no mes
mo suplicio.

Atrás de Jesús subiram ao Calvário, levando suas cruzes. 
Junto com ele foram levantados ñas respectivas cruzes. Viram 
como os soldados repartiram entre si as vestes do Salvador; mas, 
como a túnica era de urna só pe$a, tiraram a sorte a ver quem 
a levaría. Ouviram as palavras de Cristo: “Pai, perdoai-lhes por
que nao sabem o que fazem”.

Jesús era objeto de todos os insultos. A multidáo, curiosa e 
soez, passava por diante déle, e, movendo a cabera em sinal 
de desprézo, dizia: "Vamos! tu que destróis o templo de Deus 
e em trés dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho 
de Deus, desee da c r u z . . . ”

Todos blasfemavam e insultavam a Jesús. Mas a gra?a ope- 
rou um milagre: Um dos ladrdes, Dimas, considerando as vir
tudes sóbre-humanas de Jesús, creu ser éle o Messias prometido 
e amou de todo o cora?áo a Bondade infinita. Dirigindo-se a 
Gestas, o outro crucificado, repreendeu-o, dizendo: “Como nao 
temes a Deus, estando como estás no mesmo suplicio? E ’ justo, 
na verdade, que soframos por nossos crimes, mas Jesús, que mal 
féz éle?”

E cheio de esperanza e com grande arrependimento disse
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a Jesús: “Senhor, quando chegares ao teu reino, lembra-te de 
mim”. Jesús, olhando Dimas com infinita misericordia, respon- 
deu: “Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no 
paraíso”.

Naquela mesma noite, a alma de Jesús visitou o limbo dos 
justos e concedeu ao bom Ladráo a vista de Deus, a felicidade 
eterna.

Festa: 25 de mar^o.

86.
PREGADOR QUE SACUDIA O AUDITORIO

Nascido em meados do século XIV, na formosa Valei^a, 
S. Vicente Ferrer, já  na infancia, deu ciaros indicios da extraor- 
dinária missáo que Deus lhé reservava.

Gostava de ouvir sermoes, para, depois, reunidos os seus 
colegas, repetir-lhes com grande ardor os trechos mais impres- 
sionantes.

Apareceram, no pescoco de um seu amiguinho de cinco anos, 
urnas chagas malignas. Vicente foi visitá-lo e, para mortificar-se 
e aliviar o doente, lambeu-lhe as chagas, que, ¡mediatamente, 
desapareceram. Éste'" foi o primeiro milagre que operou.

Aos dezoito anos entrou na Ordem Dominicana, tornándo
se professor famoso em várias universidades. Mas o fruto obtido 
por seus sermoes fé-lo abandonar a cátedra e dedicar-se exclu
sivamente á pregado.

Percorreu, como pregador, grande parte da Europa, nao 
faltando em nenhuma de suas missóes o famoso sermáo sobre 
o F:m do mundo e o Juízo universal. Certa vez, ao pregá-lo nu- 
ma pra?a diante de milhares de ouvintes, quando pronunciou 
com voz terrível aquetas palavras dos anjos: “Levantai-vos, mor
ios, vinde ao Juízo!”, todo o auditório caiu por térra, como morto; 
e, todos, ao se erguerem, estavam pálidos e a tremer, como se 
surgissem dos sepulcros.

Outra vez, pregando o mesmo sermáo, disse ser ele o anjo, 
do qual S. Joáo diz, no Apocalipse, que cruzará pelos ares, cla
mando: “Temei a Deus e honrai-o, porque está chegando a 
hora do Juízo”.

Escandalizaram-se alguns, ao ouvirem tais palavras; mas 
o Santo, para provar-lhes que tinha razio, mandou que trou-
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xessem uma defunta que era levada ao cemitério. Vários homens 
sairam e, realmente, encontraran! o cortejo fúnebre e trouxerani 
á pra?a o caixao. Puseram-no, por ordem do Santo, no meio do 
povo. O pregador mandou que a defunta se levantasse e con- 
vidou-a a reconhecer que era éle o anjo do Apocalipse, enviado 
por Deus para lembrar aos homens o fim do mundo. Ela con- 
firmou a palavra do Santo, diante daquela ¡mensa multidáo 
admirada.

Dirigindo-se á ressuscitada, perguntou S. Vicente: —  Que- 
res viver ou morrer de novo? —  Quero viver para fazer mais 
pelo céu.

E aquela mulher foi por muitos anos um atestado vivo do 
poder de S. Vicente.

Seus sernioes convertiam cidades inteiras e enchiam os se- 
minários e os conventos. Seguiam-nor milhares de penitentes, in
do os homens á direita, as mulheres á esquerda e no nieio os 
sacerdotes, rezando todos o rosário e cantando hinos religiosos. 
Era de ver o fervor com que todos faziam penitencia, discipli- 
nando-se e implorando o perdáo de seus pecados.

Vicente morreu como santo em 1419.
Festa: 5 de abril.

87.
SANTA CASSILDA

Era princesa moura, filha do reí de Toledo, e nasceu em 
fins do século décimo.

Seu boníssimo cora^áo estremecía diante das misérias e so- 
frimentos que suportavam os escravos cristaos, aprisionados pelo 
rei em suas campanhas guerreiras.

A princesa visitava as masmorras e socorría os prisioneiros 
com dádivas e palavras consoladoras.

files, em troca, instruíani-na pouco a pouco na doutrina 
crista.

Atraída pela beleza de nossa religiáo, táo heroica e ao mes- 
mo tempo tao misericordiosa, Cassilda pedia a Nossa Senhora, 
da qual lhe haviam falado os cativos, que se compadecesse déla 
e lhe mostrasse o caminho para receber o batismo e viver se
gundo a fé crista.
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A Viigem atendeu as suas súplicas. Cassilda corne^ou a sen- 
tir-se doente de um mal estranho que Ihe consumía os ossos, e 
contra o qual se mostravam impotentes os melhores médicos.

Um cativo cristáo contou-lhe que, perto de Burgos, havia 
urna fonte, chamada de S. Vicente, cujas águas curariam a sua 
doen^a.

A princesa referiu ao pai o que ouvira do cativo e pediu-lhe 
licenga para experimentar aquéle remedio. Seu pai opós-se, a 
principio, por acliar-se a fonte em térra de cristáos; mas, diante 
dos progressos da enfermidade, terminou por aceder.

Acompanhada de um séquito deslumbrante, chegou Cassilda 
a Burgos, onde foi cortésmente recebida pelo rei Fernando I 
de Castela e hospedada com tódas as honras. Dirigiu-se logo á 
prodigiosa fonte e, quando se banhou em suas águas, recobrou a 
saúde corporal. Atribuindo-a á intercessáo de Nossa Senhora, 
acabou de instruir-se na doutrina crista e, pouco depois, as águas 
do batismo deram-lhe a saúde da alma.

O rei, seu pai, alarmado com a demora e com as noticias 
que recebia, enviou-lhe mensageiros com a ordem de regressar 
¡mediatamente.

S. Cassilda mandou dizer-lhe que já  era princesa do céu e 
que, por seu reino temporal, nao queria perder o Reino eterno.

Mandou construir urna humilde cela perto da fonte mila
grosa e da igreja, onde recebera o batismo e ali passou a vida, 
dando exemplo de tódas as virtudes, especialmente de caridade 
e penitencia.

Sua festa cai no dia 9 de abril; e suas preciosas reliquias 
sao veneradas, atualmente, parte na catedral de Burgos e parte 
na de Toledo.

Festa: 9 de abril.

88.
SANTA CATARINA DE SENA

Nasceu em Sena, cidade da Itália, em 1347, no dia em que 
a Igreja celebra o mistério da Encarnadlo.

Seu pai dedicava-se á indústria tintureira.
Catarina fóra precedida, no lar paterno, por vinte e um ir- 

máos. Contava apenas seis anos, quando Nosso Senhor a fa- 
voreceu com urna visáo extraordinária e profética.
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Sóbre a torre do convento de S. Domingos viu um trono 
resplandecente, no qual estava sentado Jesús Cristo, revestido 
como um Papa, com a tiara na cabera, e tendo a seu lado S. 
Pedro, S. Paulo e S. Joao. Jesús Cristo infundiu-lhe um conhe- 
cimento sobrenatural do que é a Igreja e um amor ardentíssiino 
á mesma, e anunciou-lhe que seria urna grande capitá de seus 
exércitos e que se Valeria déla para purificar a sua Igreja.

Aos catorze anos, manifestou a seus pais o desejo de in- 
gressar na Ordem Terceira de S. Domingos. Para provar sua vo- 
casáo, empregaram-na nos trabalhos mais humildes. Foi a criada 
de todos. Portou-se com tamanha humildade que seus pais con- 
sentiram que seguisse a voca^áo religiosa.

Para que compreendesse ainda mais a Igreja, Jesús Cristo 
fé-la morrer, e sua alma, separada do corpo, percorreu o céu e 
o purgatório e mostrou-lhe mesmo ô  iaferno, onde os separados 
para sempre da Igreja sofrem eternamente, e logo a ressuscitou.

Assim preparada, come^ou o seu apostolado. Nao pregava 
dos pulpitos, porque isso compete aos sacerdotes; falava, porém, 
a enormes auditórios tanto ñas pravas como em pleno campo. 
Seguiam-na milhares de discípulos, entoando salmos de peni
tencia; seguiam-na muitos sacerdotes, que confessavam os pe
cadores arrependidos. Aquéles eram para a Igreja dias difíceis. O 
Papa mudara-se para a cidade de Avinháo, na Franga, e esta 
troca de residencia do bispo de Roma escandalizava e dividía 
os católicos.

Obedecendo a Jesús Cristo, S. Catarina apresentou-se ao 
Papa, que era Gregorio XI, e intimou-o a voltar para Roma. O 
Pontífice pediu-lhe urna prova de que o Espirito Santo a inspi- 
rava e ela respondeu: “Tu mesmo o prometeste, Com voto, no 
dia de tua elevado ao Pontificado”. O Papa, ao ver descoberto 
ésse segrédo, que a ninguém da térra havia confiado, nao vaci- 
lou mais e transferiu-se para Roma.

S. Catarina pediu a Deus que aceitasse a sua vida pela sal- 
va9§o do sucessor de Gregório XI, Urbano VI, a quem os de- 
mónios queriam assassinar, induzindo os romanos á sublevado. 
Aceitou Jesús a sua oferta, sendo a sua última enfermidade um 
verdadeiro martirio. Seu corpo parecía um esqueleto.

A 29 de abril de 1380, aos trinta e tres anos de idade (isto 
é, na mesma idade em que morreu Jesús Cristo, segundo se eré) 
seu rosto ¡luminou-se e sua alma voou para o céu.

Festa: 30 de abril.
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89.
O SIGILO DA CONFISSAO

S. Joáo Nepomuceno, natural da Boémia, foi martirizado 
etn Praga no ano de 1393.

Seus pais, de idade bastante avanzada, desejando ter su- 
cessáo, visitaram como peregrinos um santuário de María, onde 
imploraram a graga.

Dizem que, ao nascer-lhes o filho, baixou do céu urna luz 
que envolveu tóda a casa em forma de auréola.

A primeira coisa que o menino quis aprender na escola foi 
o catecismo e o modo de ajudar á missa. T 6das as manhás cor
ría ao convento e com edificante piedade servia de coroinha. 
Sentindo vocagáo para padre, foi para Praga, capital do reino, 
onde estudou, recebeu as sagradas ordens e comegou a pregar. 
Tendo seus sermóes producido notável mudanga nos costumes, 
foi nomeado cónego e pregador da córte. Quis o rei Venceslau 
que o Santo fósse sagrado bispo; Joáo, porém, que era muito 
humilde, declinou daquela honra, mas continuou desempenhando 
o cargo de confessor da rainha.

Aconteceu que o rei comegou a entregar-se a excessos de
gradantes: embriagava-se com freqüéncia e deixava-se arrebatar 
pela cólera a ponto de mandar meter num forno aceso seu co- 
zinheiro, pelo simples fato de lhe ter servido urna ave mal assada.

Entre outras alucinagóes, concebeu a idéia de que sua espósa 
era infiel e quis vingar-se. Mas como essa idéia nao se apoiava 
em prova alguma, chamou o confessor da rainha e exigiu que 
revelasse os pecados ouvidos na confissáo da mesma, prometen- 
do-lhe grandes recompensas. S. Joáo respondeu: —  Náo posso 
quebrar o sigilo sacramental. Tenho que servir e obedecer a 
Deus antes que aos homens. Venceslau mandou atormentá-lo com 
tenazes em brasa e encerrá-lo num cárcere escuro. Mas, vendo 
que nada conseguía e tendo a rainha intercedido por seu santo 
confessor, deixou-o em liberdade.

Isso, porém, náo durou. Um dia, voltava o Santo de urna 
visita ao santuário de Nossa Senhora de Bunzlau e, ao passar 
perto do palácio real, o cruel Venceslau viu-o e, num de seus 
arrebatamentos de cólera, ordenou aos soldados que o prendes- 
sem e disse-lhe: —  Olha, padre: agora náo se trata de guardar 
silencio. Se náo me dizes já  os pecados que sabes da rainha, 
beberás tóda a água do rio Moldava. O Santo náo respondeu a 
táo insolentes palavras. Limitou-se a cruzar os bragos e a orar.
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Ataram-lhe os pés e máos, meteram-lhe na b6ca urna cunha 
e arrojaram-no da ponte principal de Praga ao rio. Encontrado 
milagrosamente o seu cadáver, sepultaram-no na catedral. Em 
1719 estava ainda incorrupta a língua do mártir do sigilo sa
cramental.

Festa: 16 de rruiio.

90.
SANTA RITA DE CASS1A

Nasceu esta Santa a 22 de maio de 1381, numa povoagáo- 
zinha chamada Rocca Porrena, nao muito distante de Cássia, na 
Itália.

Quando os pais, que eram lavradores, iam írabalhar na ro9a, 
depositavam a filhinha num cestinha. de vime, que colocavam á 
sombra duma árvore.

Uin dia, enquanto lavradores e pássaros cantavam alegres, 
a crianza sonhava e agitava as débeis máozinhas, tendo os olhos 
voltados para o céu azul. Foi entáo que se deu um tato curioso, 
como se lé em sua biografía. Um grande enxame de abelhas 
brancas envolveu a menina, produzindo um zumbido especial. 
Muitas entraram em sua bóca e nela depositaran! mel; e o mais 
interessante é que nenhuma a picava, como ~se nao tivessem fer- 
roes. Nenhum chóro da crianza se ouvia; de modo que os pais 
perceberam o fato, quando um dos ceifeiros se feriu com a pró- 
pria foice e quis ir a Cássia para o necessário curativo. Ao passar 
perto da crianza viu as abelhas, que logo come9aram a zumbir- 
lhe ao redor da cabe9a. Parou e agitou as máos para livrar-se 
délas e no mesmo instante a sua máo ferida cessou de sangrar 
e o ferimento fechou-se. Deu gritos de surprésa e, quando os 
pais da criab a  chegaram correndo, o enxame estava de novo 
rodeando a crian9a. Éste fato é relatado pelos biógrafos da Santa 
e transmitido pelas l¡9oes do Breviário.

Rita cresceu e, contra seu desejo, foi por seus pais dada 
em casamento a um homem que a féz sofrer muitíssimo. A santa 
nao só soube suportar tudo com heroica paciéncia, como ainda 
conseguiu a conversáo do espóso. Após o falecimento deste, pe- 
diu admissáo num convento, mas nao' a receberam. Deus, po- 
rém, a queria no convento e, certo dia, por um milagre, quando 
as religiosas, de madrugada, entraram no oratório, lá estava a 
Santa a rezar.
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O milagre da videira séca é daquele tempo. A superiora, 
para por á prova a obediencia da boa noviga, ordenou-lhe que 
regasse de manha e de tarde um madeiro seco, provávelmente 
um galho de videira que só servia para o fogo. Rita nao opós 
dificuldade alguma: de manha e de tarde, com admirável sim- 
plicidade, desempenhava a sua tarefa, enquanto as Irmas a ob- 
servavam e se edificavam. Muito tempo durou a prova, ocasiáo 
naturalmente de muitos merecimentos para a Santa. E Deus, 
também, quis manifestar quanto lhe agradou a obediéncia da vir
tuosa nov¡9a. E foi assim: Um belo dia ficaram as Irmas es- 
tupefatas; e nao era para menos, pois aquéle galho séco comegou 
a viver: surgiram brotos, apareceram fólhas, estenderam-se ra
mos e urna bela videira deu a seu tempo deliciosas uvas. Foi 
um milagre evidente e que perdura até hoje, pois a videira mi
lagrosa lá está na horta das agostinianas de Cássia para teste- 
munhar a obediéncia da Santa.

Benzem-se as uvas, que produz, e pelo seu uso e pela in- 
vocaíáo da Santa obtém-se grandes gra9as e maravilhosas curas.

A 22 de maio de 1457 voava para o céu aquela santa 
alma. Sao ¡números os tatos maravilhosos devidos á sua inter- 
cessáo. Ela é, por isso, chamada a Santa dos impossíveis.

Foi canonizada por Leáo XIII em 1900.
Festa: 22 de maio.

91.
SAO PEDRO, APOSTOLO

Nasceu em Betsaida, cidade da Oaliléia. Seu pai chamava-se 
Joñas, nome que por singular coincidéncia significa “pomba”.

Em certo sentido, todos os Papas sao filhos da pomba, 
porque na ele¡9áo dos mesmos influí o Espirito Santo. E S. Pe
dro havia de ser o primeiro Papa.

Tinha éle um irmáo chamado André, e dois primos, Tiago e 
Joáo, filhos de Zebedeu e pescadores, como éles, no lago de 
Tiberíades. Casara-se Pedro em Cafarnaum, porto famoso da
quele lago, e vivia muito bem com os seus. Prova disso é que 
Jesús, sem dúvida a pedido de Pedro, curou-lhe a sogra. Nao 
só era bom espóso, mas —  coisa menos freqiiente —  era tam
bém bom genro.

Um dia entrou Jesús na barca de Pedro e seus companheiros 
e mandou que remassem para o alto mar e lan9assem as rédes.
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—  Mestre, (disse Pedro), trabalhamos a noite inteira e nâo 
pegamos nem um peixinho; mas, jà  que assim o queres, em teu 
nome lançarei as rêdes.

A pesca foi tâo abundante que Pedro se lançou aos pés 
de Jésus, suplicando: —  Afasta-te de mim, Senhor; eu nâo sou 
mais que um miserável pescador.

—  Tem confiança e segue-me. De hoje em diante serás 
pescador de homens.

E Pedro, abandonando tudo, seguiu prontamente a Jésus. 
Cristo distinguiu-o muito e prometeu-lhe que o faria seu Vigário 
e Chefe supremo da Igreja. Pedro, por sua vez, foi o primeiro 
a afirmar categóricamente que Jésus era o Filho de Deus.

Durante a última Ceia, Pedro mostrou-se excessivamente 
confiado nas próprias forças. Jésus, porém, disse a êle e aos 
outros que, quando o vissem prêso e maltratado, todos o aban- 
donariam. Pedro replicou impetuosamente: —  Ainda que todos 
te abandonem, eu nâo te abandonarei.

Nosso Senhor repreendeu-o suavemente, porque sabia que 
o ardoroso Apóstolo o havia de negar très vêzes. E assim foi. 
Mas Pedro, segundo contam os antigos, chorou tanto ésse pe
cado, que as lágrimas abriram dois sulcos em suas faces.

Depois da Ressurreiçâo foi por Jesús Cristo nomeado sole
nemente Chefe supremo da Igreja, que governou até à morte.

Em Jerusalém, o rei mandou prendê-lo para, depois da Pás- 
coa, dar-lhe a morte. Mas, ouvindo as preces dos fiéis pelo pri
meiro Pontífice, enviou Deus um anjo à prisâo e o Apóstolo fof 
libertado.

Depois de ter estado em Antioquia, fixou Pedro a sua sede 
em Roma, de onde governava toda a Igreja.

Quando Ñero decretou a primeira perseguiçâo contra os 
cristâos, S. Pedro foi encerrado na prisâo Mamertina, onde per- 
maneceu vários meses em companhia de S. Paulo.

A 29 de junho do ano 67, o príncipe dos apóstolos foi cru
cificado sobre urna colina ás margens do rio Tibre. Pediu e obteve 
que o pregassem na cruz de cabeça para baixo, por se julgar 
indigno de morrer da mesma forma que seu divino Mestre. No 
lugar do glorioso martirio de S. Pedro levanta-se hoje o Va
ticano, onde reside o seu sucessor, o Papa.

Festa: 29 de junho.
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92.
SANTA MARIA MADALENA

Nasceu, provávelmente em Betánia. Foi filha, segundo S. 
Antonino, de Siró e de Éucaris, ambos muito considerados por 
sua nobreza e fortuna. Eram seus irmáos Marta e Lázaro, a 
quem Jesús Cristo ressuscitou.

María Madalena, pela morte de seus pais, herdou o castelo 
de Mágdala e converteu-o em palácio de prazeres mundanos. 
Suas paixóes e as caricias, de que era alvo por causa de sua 
formosura, levaram-na a cometer graves pecados. Talvez por 
conselho de seus irmáos foi um dia ouvir a pregado de Jesús. 
Foi para ela a hora da gra9a. A grande pecadora —  escreve 
S. Gregorio —  comecou a amar a Verdade e resolveu mudar de 
vida; antes, porém, quis obter o perdáo de seu Mestre.

Estava Jesús á mesa em casa de um fariseu, chamádo Si- 
máo. Maria de Mágdala ajoelhou-se a seus pés, regou-os com 
suas lágrimas de arrependimento, perfumou-os com riquíssimo 
aroma e enxugou-os com seus próprios cábelos. O fariseu dizia 
consigo: “Se éste homem fósse profeta, bem saberia quem é essá 
mulher e nao consentiría que lhe beijasse os pés”. Mas Jesús, 
penetrando-lhe os pensamentos, disse: “Simáo, ves esta mulher? 
Entrei em tua casa, e nao me deste água para os pés; ela, po
rém, banhou-me os pés com suas lágrimas e enxugou-os com 
seus cábelos. Nao me deste o beijo da paz; ela, porém, nao ces- 
sou de beijar-me os pés, desde que entrou. Nao me ungiste a ca- 
be?a com perfume; ela, porém, ungiu-me os pés com bálsamo 
precioso. . .  Pelo que te digo que lhe sao perdoados os seus pe
cados, porque amou muito”. Depois disse á pobre Madalena: 
“Os teus pecados te sao perdoados”. E acrescentou: “A tua 
fé te salvou; vai-te em paz”.

Os Evangelhos contam vários outros episódios em que in- 
tervém Maria Madalena. Com S. Joáo e as santas mulheres 
acompanhou Jesús durante a paixáo, estéve ao pé da cruz e aju- 
dou a amortalhar o corpo do Senhor. No Domingo, foi a pri- 
meira a chegar ao sepulcro e, achando-o vazio, correu a avisar 
a S. Pedro e a S. Joáo. Verificado o fato, voltaram para casa; 
Maria, entretanto, continuou a chorar junto ao sepulcro. Olhan- 
do para o interior do mesmo, viu dois anjos vestidos de branco, 
sentados um á cabeceira e o outro aos pés, que lhe perguntaram: 
Mulher, por que choras?” Choro, respondeu, “porque levaram
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daqui o meu Senhor e nao sei onde o puseram”. De repente, 
ouve passos. Volvendo o olhar, vé Jesús a quem toma pelo hor- 
telao e diz: “Se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste e eu 
o levarei”. Entao o suposto hortelao pronunciou-lhe o nome: 
“Maria!” Ela, reconhecendo a voz de Jesús, diz: “Mestre!” e 
quis beijar-lhe os pés. —  Mas Jesús se opós, dizendo: “Nao me 
toques, porque aínda nao subi ao Pai”, e encarregou-a de anun
ciar aos discípulos a Ressurrei?áo.

Segundo antiga lenda, S. Madalena teve de fugir da Pales
tina, em companhia de seus irmáos Lázaro e Marta, indo es- 
tabelecer-se em Marselha. Dizem que Lázaro foi o primeiro 
bispo dessa cidade. A nossa Santa, porém, retirada a urna gruta, 
passou seus últimos trinta anos de vida fazendo rigorosíssimas 
peniténcias.

A Igreja celebra a testa desta Santa a 22 de julho.

93.
SAO JOAO MARIA VIANNEY

Nasceu de familia humilde numa pequeña aldeia da Franca, 
em 1785. Aos oito anos guardava um pequeño rebánho e, le
vando consigo urna imagenzinha de Nossa' Senhora, reunía os 
companheiros da sua idade e diante da imagem rezavam o ro- 
sário. Outras vézes, confiava á sua irmázinha a guarda das ove- 
Ihas e procurava um lugar solitário para rezar.

Aos treze anos deixou o rebanho e comefou a trabalhar 
na ro?a.

“Quando estava na ro$a —  conta ele mesmo —  rezava em 
voz alta, se nao havi.a ninguém perto; e em voz baixa, quando 
havia ali algum companheiro. Ao manejar a enxada, costumava 
dizer: E ’ preciso arrancar da alma as más ervas. Quando, de- 
pois de comer, os outros dormiam a sesta, eu aparentava dor
mir, mas continuava conversando com Deus em meu corado. 
Quando ouvia o relógio, dizia: Coragem, minha alma; o tempo 
passa; a eternidade chega; vivamos como condenados a morrer. 
E rezava urna Ave-Maria”.

Estudou para padre. Muito lhe custou passar nos exames; 
mas, á fór$a de trabalho, peniténcia e ora^áo, conseguiu che- 
gar a bom térmo. Seus superiores mostraram-se benévolos com 
éle, porque reconheciam sua virtude e seu zélo.

102



Foi destinado a reger a pequenina paróquia de Ars. Os 
moradores de Ars eram indiferentes; náo iam á igreja. Joao 
Maria recorreu a suas armas favoritas: passava horas inteiras, 
em ora?3o, diante do sacrário; mortificava-se, disciplinava-se e 
tudo oferecia a Deus para que tocasse os c o n d e s  de seus pa- 
roquianos. Ao mesmo tempo, esmerava-se em tratá-los com amor 
e prodigalizar-lhes conselhos e esmolas.

Pouco a pouco féz-se o milagre, e Ars come?ou a ser urna 
paróquia exemplar. A fama da santidade do cura de Ars trans- 
p5s fronteiras nao só daquela aldeia, mas até da Fran?a. Mi- 
lhares e milhares de pessoas chegavam de tóda a parte para 
confessar-se com o Santo, ouvir os seus sermoes, solicitar seus 
milagres. Em 1840, contaram-se mais de 20.000 'peregrinos, e 
ésse número continuou aumentando.

Levantava-se, invariávelmente, á meia-noite para dirigir-se 
á igreja e sentar-se no confessionário. Os penitentes sucediam-se 
sem interrup?áo até ás sete, hora em que o vigário celebrava. 
Terminada a missa, outra vez confissáo até ás onze. Subia, entáo, 
ao pulpito e fazia a sua instru9ao catequética. Saía da igreja 
ao meio-dia. Dois guardas precisavam defendé-lo dos empurroes 
do povo, pois todos queriam vé-lo, falar-lhe, tocá-lo, receber sua 
bén^áo, guardar alguma palavra sua. As 13 horas, novamente 
confessar até á reza da noite.

Perguntaram-lhe urna vez:
—  Se Deus vos permitisse escolher entre estas duas coi

sas: ir para o céu, agora mesmo, ou ficar na térra, até o fim 
do mundo, trabalhando na conversáo dos pecadores, que faríeis?

—  Ficaria na térra.
—  Até o fim do mundo?
—  Sim, até o fim do mundo.
—  Mas, com tanto tempo ainda, nao vos levantareis táo de 

madrugada.. .  nao é?
—  Ah! meu amigo; levantar-me-ia como agora, á meia- 

noite, e seria o mais feliz dos servidores de Deus.
Gozava do dom da profecía e de penetrar no mais secreto 

das vidas e das consciencias. Gente nao disposta a confess.ar-se, 
ou resolvida "a fazé-lo mal, ficava surpreendida quando o Santo 
Ihe recordava pecados ocultos, e saía chorando do confessioná
rio. Dissipava as dúvidas com muita facilidade.

Féz grandes e ¡números milagres tanto em vida como de- 
pois de sua morte, cuja data éle mesmo anunciou com exatidáo.
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daqui o meu Senhor e nao sei onde o puseram”. De repente, 
ouve passos. Volvendo o olhar, vé Jesús a quem toma pelo hor- 
teláo e diz: “Se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste e eu 
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tina, em companhia de seus irmáos Lázaro e Marta, indo es- 
tabelecer-se em Marselha. Dizem que Lázaro foi o primeiro 
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sário. Outras vézes, confiava á sua irmázinha a guarda das ove- 
lhas e procurava um lugar solitário para rezar.

Aos treze anos deixou o rebanho e comefou a trabalhar 
na ro$a.

“Quando estava na roqa —  conta ele mesmo —  rezava em 
voz alta, se nao havi.a ninguém perto; e em voz baixa, quando 
havia ali algum companheiro. Ao manejar a enxada, costumava 
dizer: E ’ preciso arrancar da alma as más ervas. Quando, de- 
pois de comer, os outros dormiam a sesta, eu aparentava dor
mir, mas continuava conversando com Deus em meu cora9áo. 
Quando ouvia o relógio, dizia: Coragem, minha alma; o tempo 
passa; a eternidade chega; vivamos como condenados a morrer. 
E rezava urna Ave-Maria”.

Estudou para padre. Muito lhe custou passar nos exames; 
mas, á fórta de trabalho, peniténcia e ora9áo, conseguiu che- 
gar a bom térmo. Seus superiores mostraram-se benévolos com 
éle, porque reconheciam sua virtude e seu zélo.
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Foi destinado a reger a pequenina p.aróquia de Ars. Os 
moradores de Ars eram indiferentes; nao iam á igreja. Joáo 
Maria recorreu a suas armas favoritas: passava horas inteiras, 
em ora^ao, diante do sacrário; mortificava-se, disciplinava-se e 
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confessar-se com o Santo, ouvir os seus sermóes, solicitar seus 
milagres. Em 1840, contaram-se mais de 20.000 ’peregrinos, e 
ésse número continuou aumentando.

Levantava-se, invariávelmente, á meia-noite para dirigir-se 
á igreja e sentar-se no confessionário. Os penitentes sucediam-se 
sem interrupgao até ás sete, hora em que o vigário celebrava. 
Terminada a missa, outra vez confissáo até ás onze. Subia, entáo, 
ao pulpito e fazia a sua instru?3o catequética. Saía da igreja 
ao meio-dia. Dois guardas precisavam defendé-lo dos empurroes 
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bén?áo, guardar alguma palavra sua. Ás 13 horas, novamente 
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Perguntaram-lhe urna vez:
—  Se Deus vos permitisse escolher entre estas duas coi

sas: ir para o céu, agora mesmo, ou ficar na térra, até o fim 
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—  Até o fim do mundo?
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—  Mas, com tanto tempo ainda, nao vos levantaríeis táo de 
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pois de sua morte, cuja data éle mesmo anunciou com exatidáo.
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A 9 de agôsto de 1859, aos setenta e très anos de idade, sua 
aima voou para o céu, onde goza e gozará do prêmio eterno 
de seus trabalhos e penitências.

Fes'ta: 9 de agôsto.

94.
NUNCA PISAREI EM MEU DEUS

Nasceu S. Dominguinho em Saragoga (Espanha), pelo ano de 
1240. Quando sua máe lhe deu o primeiro abrago, descobriu-lhe 
no ombro direito a marca de urna cruz e, sob os cábelos lou- 
ros, um círculo encarnado, como de urna coroa de espinhos.

O brasáo da familia, descendente dum cruzado francés, os- 
tentava urna grande cruz sóbre fundo encarnado corn quatro es- 
trélas nos ángulos.

“Isto significa (dizia-lhe o pai) que nós estamos sempre 
dispostos a derramar o sangue por Jesús Cristo e procuramos 
exercitar-nos ñas virtudes”.

O menino foi educado no colégio da catedral. Era de ver 
a piedade com que servia ao altar e a voz angélica com que en- 
toava os cantos sacros. Os mestres elogiavam-lhe mormente a 
aplicagáo e docilidade.

Os Judeus de Saragoga resolveram assassinar um menino 
cristáo para regar com seu sangue os páes ázimos da ceia pas- 
cal. Encarregado pela sinagoga, um déles seqüestrou o inocente 
Dominguinho, quando regressava da catedral e, á noite, levou-o 
aos judeus.

—  “Dominguinho —  disse-lhe o grande Rabino —  nao te 
taremos mal algum, se atirares ao chao ésse crucifixo que trazes 
ao pescogo e se o pisares com teus pés”.

—  “Ah! nao; nunca pisarei em meu Deus!” respondeu o 
menino.

Condenaram-no, entáo, á morte e reproduziram com ele tó- 
da a paixáo de Jesús Cristo. Agoitaram-no, coroaram-no de es
pinhos, pregaram-no na parede e, quando expirou, atravessa- 
ram-lhe o coragáo com urna enorme faca. Durante tóda essa 
cena bárbara, Dominguinho rezava e perdoava.

Urna vez recolhido o sangue da vítima, para seus ritos, os 
judeus cortaram-lhe a cabega e as máos, arrojando-as numa cis
terna e, depois, enterraram o resto do corpo. Eis, porém, que
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tudo foi descoberto. Luzes miraculosas foram vistas sóbre o 
sitio em que jazia o cadáver. As autoridades foram avisadas. 
Feitas as devidas pesquisas, encontrou-se o corpinho mutilado e, 
depois, a cabera e as máos do mesmo. Présos os presumíveis 
culpados, um déles por nome Albaeluz se declarou autor do hor- 
rível crime. Foi condenado, mas, antes de morrer, converteu-se 
ao cristianismo e foi batizado. Certamente foi Dominguinho que 
lhe alcaníou essa gra?a.

Festa: 31 de agosto.

95.
SAO GERALDO MAJELA

Nasceu éste Santo na pequenina cidade de Muro, na Itália, 
em abril de 1726.

Seu pai, que exercia a profissáo de alfaiate, faleceu poucos 
anos depois, em 1738. Geraldo, que precisava ajudar sua máe 
e irmás, teve de abandonar o estudo e dedicar-se á aprendiza- 
gem do oficio paterno.

Conta-se que, um dia, um pobre lhe pediu que, por cari- 
dade, lhe fizesse um temo. Entregou-lhe, para ésse fim, urna fa
zenda absolutamente insuficiente. O Santo nao hesitou um ins
tante. Come?ou a cortar o paño, o qual foi crescendo de tal 
modo entre as suas máos, que chegou para o temo e ainda 
sobrou.

Admitido na Congregasáo Redentorista, foi um modélo de 
tódas as virtudes e um insigne taumaturgo. Sao sem conta os 
milagres por éle operados.

Um dia, por exemplo, entrando numa choupana, pediu á 
dona que ali morava um peda90 de pao, por amor de Deus. 
Ora, fazia dois dias que nao havia pao naquela casa. A pobre 
mulher tinha apenas um pouco de farinha, que, naquele instante, 
lhe tinham trazido. Desculpou-se, pois, dizendo que nada po
dia dar, porque nada possuía.

—  Nao tendes nada? —  replicou o Santo —  e a vossa caixa 
nao está cheia?

—  Pobre de mim! ela está muito vazia, isso sim.
—  Tende confian9a em Deus, e levantai a tampa.
A mulher abre a caixa e —  ó milagre! —  encontra-a cheia 

de pao de excelente qualidade.
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Por causa de sua vida austera e penitente, grande poder 
tinha o Santo sobre os espíritos malignos, que lhe moviam guer
ra sem tréguas. E’ notável e intéressante o fato seguinte: Ge- 
raldo estava de viagem para Iliceto. Espésso nevoeiro caía só- 
bre a terra; a noite adiantada, a cheia do rio, os abismos ocul
tos pelas trevas, tudo concorria para tornar difícil a posiçâo de 
Geraldo, que, de mais a mais, perderá o caminho. De repente; 
um vulto sinistro avança, barra-lhe a passagem e diz em tom 
sarcástico: —  Chegou a hora da vingança: tenho todo poder 
sóbre ti!

Compreendendo que aquéle nao podia ser outro senáo o 
demónio, Geraldo sem perda de tempo, diz: —  Bésta vil, em 
nome da SS. Trindade, eu te ordeno que tomes a rédea do meu 
cavalo e me conduzas direito à cidade sem me causar daño 
algum. E o demónio, muito constrangido, teve de obedecer.

Achando-se um dia, na praia de Nápoles, viu que um barco 
cheio de gente ia sendo arrastado para o alto mar e, dentro 
em breve, seria engolido pelas ondas. Considerando a iminéncia 
do perigo, Geraldo grita para a embarcaçâo: —  Em nome da 
SS. Trindade, pár.a! E o barco permanece imóvel. O Santo, ca- 
minhando sóbre as águas, sem o menor esfôrço puxa o barco 
até à praia. —  Milagre! Milagre! E’ um s a n to !... E Geraldo 
esconde-se na oficina dum artesâo e dali nao sai até que o povo 
se disperse.

A 16 de outubro de 1755, após urna vida breve mas san- 
tíssima, fechava êle os olhos a éste mundo. Quando o médico 
lhe perguntou se desejava viver, respondeu: “Nem viver nem 
morrer: quero só o que Deus quer”. E, depois, suspirava: “So- 
frer, meu Jesús, sofrer ainda; é pouca coisa, quando se sofre 
por vós”. —  Festa: 16 de outubro.

96.
O NIGROMANTE SANTO

A vida do Irmao coadjutor redentorista, que veneramos em 
nossos altares e se chama Geraldo Majela, está semeada de 
maravilhas.

Regressava, um dia, ao seu convento. Sua batina muito po
bre; seu chapéu muito velho. Atravessava urna floresta e, com 
o pensamento em Deus, murmurava atos de amor. Andava tam-
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bém por al¡ um mógo com o péssimo intento de assaltar os via
jantes para roubar-lhes o dinheiro que encontrasse. Viu o jovem 
religioso e ficou admirado.

“Ésse homem —  dizia —  nao é um religioso, deve ser um 
nigromante, um désses homens que tém trato com • os espíritos 
do outro mundo e que possuem a rara virtude de encontrar te- 
souros ñas entranhas da térra”.

E sem mais, aproxima-se do Irmao e diz: —  Nao negues: 
li em teus olhos, todo o teu porte me diz que és um nigromante. 
És um feiticeiro poderoso, possuis os segredos da Natureza e 
sabes as entranhas que guardam tesouros.

O Santo Irmáo fitou néle um olhar cheio de surprésa e de 
bondade. Deus fé-lo compreender ¡mediatamente quem era 
aquéle pobrezinho salteador de estrada que assim falava, e res- 
pondeu: —  Nao te enganaste. Tenho realmente o segredo de 
um grande tesouro. Eu to poderia ensinar, m a s .. .  nao me 
atrevo. Para isso seria mister que fósses homem de multa cora- 
gem. . .  mas nao sei se o serás. . .

—  Sou, sim, replicou o salteador. Nao tremo diante de 
crime algum; a mim nao me espanta nem mesmo o diabo. Te
nho roubado, matado, enfrentado inim igos... Nem o sangue das 
vítimas, nem o brtiho das armas me intimida. Quando quero 
alguma coisa, eu a consigo, ainda que tenha que passar por cima 
de cadáveres.

Geraldo, o jovem taumaturgo, nao se intimidou: Calmo e 
bondoso, fixou néle os olhos e disse: —  Pois se és táo valente, 
segue-me. Garanto que encontrarás um grande tesouro.

Puseram-se a caminhar. Adiante ia Geraldo, atrás o mógo. 
Geraldo rezava em voz baixa, o mQqo ia já  devorando com os 
olhos da alma o ouro que via em suas máos. Assim chegaram 
ao meio da selva, longe da estrada. Ali chegados, tirou Geraldo 
o capote e estendeu-o aberto no chao. O mó<;o olhava assom- 
brado. Come$ava a tremer. Parecia-lhe que de repente apare
cería ali o diabo e m p e s s o a ... Mordía os lábios e todo o seu 
corpo se agitava com espantoso tremor. Geraldo olha para éle 
com grande majestade e diz:

—  Agora ajoelha-te sóbre ésse manto. O 111690 ajoelhou- 
s e . . .  Tremía dos pés á cabera. —  Agora junta as máos! O 
mÓ90 juntou as máos e cravou os olhos aterrados naquele tre
mendo nigromante.
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Naquele solene momento S. Geraldo tirou do peito o Santo 
Cristo, que sempre tinha consigo, e, pondo-o diante do saltea
dor, disse:

—  Meu irmáo pecador, eu te prometi que encontrarías um 
tesouro sem igual nem no céu nem na té rra .. .  Nao ves éste 
Cristo? Nao o conheces? E ’ teu Deus: morreu por ti, por tua 
s.alva?áo, para perdoar teus pecados, para levar-te para o céu. 
E tu, infeliz, que fizeste?

Naquele momento lenta e solenemente lhe ia recordando to
dos os seus pecados. E o pobre pecador chorava e solu^ava. . .

S. Geraldo, chegando aquéle devoto crucifixo aos lábios do 
pecador arrependido, diz com voz enternecedora:

—  Beija-o, chora a seus pés tódas as tuas culpas e adia
rás a gra?a, acharás a Deus e com Deus, meu filho, possuirás 
todos os tesouros.

O mófo, desfeito em lágrimas, repetía: “Jesús meu, perdao 
e misericórdia”.

Estéve, em seguida, alguns dias em retiro no convento. Féz 
ali urna confissáo geral e encontrou a paz da alma. Saiu ben- 
dizendo a hora em que se encontrara com aquéle santo Irmáo.

97.
HISTORIA DE SANTA CECILIA

Roma, a capital do famoso Império Romano, foi o ber?o 
de S. Cecilia, nascida em meados do século segundo da nobi- 
líssima familia dos “Cecilios”.

Educada desde a infancia na fé crista, de tal modo amava 
a Jesús Cristo que lhe consagrou todo o cora?áo, fazendo voto 
de virgindade.

Muito contra a sua vontade, foi por seus pais dada em ca
samento a Valeriano, jovem de raras qualidades, mas pagáo.

Na mesma noite do casamento disse Cecilia a Valeriano:
—  Eu sou crista, como tu bem sabes; estou sob a custódia 

dum anjo que guarda a minha virgindade. Tem-no presente 
para que Deus nao se iré contra ti.

Valeriano, comovido por essas palavras, nao só a respeitou, 
mas acrescentou: —  Se ésse anjo se me deixar ver, acreditarei 
em Jesús Cristo.

—  Para isso, disse Cecilia, é indispensável que te instruas 
ñas verdades da fé e recebas o batismo.
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Naquela mesma noite procurou Valeriano o papa S. Urbano, 
que morava nas catacumbas. O Pontífice instruiu-o nos princi
páis mistérios e batizou-o.

Ao regressar para junto de Cecilia, encontrou-a orando, e 
viu ao lado delà o anjo que brilhava com urna claridade celes
tial. Maravilhado, chamou seu irmâo Tibúrcio e contou-lhe todo 
o ocorrido. Êste, seguindo os mesmos passos de seu irmâo, foi 
batizado pelo Papa e, depois, viu também o anjo de Cecilia.

Os dois neo-convertidos foram denunciados, como cristâos, 
ao governador Almáquio, que os condenou à morte, decretando 
que seriam decapitados e em seguida confiscados todos os bens 
que possuíam. Cumprida a primeira parte da sentença, mandou 
chamar Cecilia e disse-lhe: —  Sabe que tens de entregar-me 
tódas as riquezas de Valeriano e de Tibúrcio.

—  Almáquio, como crista que sou, já depositei essas ri
quezas no tesouro comum de Jesús Cristo.

—  E onde está ésse tesouro?
—  Ésse tesouro sao os pobres, entre os quais distribuí to

dos os bens.
O governador, enfurecido, mandou decapitá-la.
Très vêzes o algoz desfechou-lhe o golpe sem conseguir 

cortar-lhe a cabeça. Viveu ainda très dias, ao cabo dos quais 
recebeu no céu a dtopla coroa da virgindade e do martirio.

Imitemos S. Cecilia na devoçâo ao anjo da guarda.
F esta: 22 de Novembre.

98.
UM PAI BARBARO E UMA FILHA SANTA

Em meados do sáculo III, nasceu em Nicomedia a futura 
S. Bárbara. Seu pai era o senador Dióscoro, homem rico, so- 
berbo e fanático adorador dos falsos deuses.

Na escola teve a jovem Bárbara um mestre cristáo que a 
instruiu ñas verdades da fé. Quando o pai soube disso ficou 
furioso. Encerrou-a numa tórre e amea^ou levá-la aos tribunais 
se, ao regressar duma viagem que ia empreender, ela persistisse 
em aborrecer o paganismo.

Na parte baixa da tórre, Dióscoro mandara preparar um 
qu.arto de banho, adornado com estátuas de ídolos, que recebia 
luz por duas janelas. S. Bárbara, na auséncia do pai, fez abrir
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urna terceira janela, para recordar o mistério da Santíssima Trin- 
dade. “Assim como urna mesma luz —  dizia ela —  entra por 
très janelas diversas, assim também num só Deus há très Pes- 
soas distintas”. Outras vêzes punha-se a contemplar a piscina e 
exclamava: “Agua que brilhas ao resplandor da luz das très ja 
nelas, tu me fazes pensar no Batismo, cuja água, vivificada pela 
Santíssima Trindade, apaga da alma o pecado original”.

Logo que regressou da viagem, perguntou Dióscoro à filha 
por que mandara abrir outra janela. A Santa aproveitou a oca- 
siâo para falar-lhe dos principáis misterios da fé e exortou-o 
a converter-se ao cristianismo.

O pai, enfurecido, entregou-a ao pretor Marciano, que a 
submeteu a cruéis suplicios. Suportou-os ela com tal resigna- 
çâo e coragem que despertou a compaixáo do povo. Urna mulher, 
chamada Juliana, que acorrerá por curiosidade, ao vê-la e ou- 
vi-la, sentiu-se transformada por Deus e exclamou: “Eu tam
bém quero adorar a Jesús Cristo”.

O Juiz ordenou que Bárbara e Juliana fóssem, ¡mediata
mente, decapitadas.

Dióscoro, o desumano pai, quis executar pessoalmente a 
sentença. Quando regressava de cortar a cabeça de sua própria 
filha, estalou urna furiosa tormenta e um raio feriu-o de morte. 
Quase ao mesmo tempo outro raio mata va o juiz Marciano.

Éstes castigos divinos puseram têrmo, em Nicomedia, à per- 
seguiçâo contra os cristáos.

S. Bárbara é patrona da artilharia, porque os artilheiros 
tém por armas “o trovâo e o raio”, isto é, a explosâo e a granada.

Festa: 4 de dezembro.

99.
DEMONIOS, ANJOS E UMA SANTA

Neste mundo constantemente inclinado à corrupçâo e ao 
abandono de Deus, cuida a Providéncia que haja sempre pes- 
soas de vida celestial que, com suas virtudes e milagres, dio 
testemunho de Cristo e condenam a maldade.

S. Francisca Romana, nascida em Roma em 1384, foi des
de pequenina de urna pureza instintiva e delicada que nao su- 
portava caricias nem do próprio pai. Aos doze anos de idade foi 
por seu pai dada em casamento a um nobilíssimo e piedoso ca- 
valheiro, do quai teve très filhos:
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Joáo Batista que chegou a boa idade, Evangelista que fa- 
leceu aos nove anos e logo veio buscar sua irmazinha Inés 
de cinco.

Desde que se casou, Francisca foi levada á mais alta con
templado e por isso perseguida pelo demónio. Para mais a pu
rificar e estimular permitiu Deus que o inimigo a atormentasse 
de mil modos: levantava-a pelos cábelos, batia-a contra a pa- 
rede e prostrava-a de pancadas. Causou-lhe ¡números outros 
sofrimentos, durando a guerra tóda a sua vida até á última en- 
fermidade. Mas Deus nunca a deixava só: os anjos continua
mente a acompanhavam e defendiam.

Seu filho Evangelista, um verdadeiro anjo, foi-lhe arreba
tado aos nove anos. Urna vizinha enferma viu-o subir ao céu 
entre anjos.

No ano seguintc apareceu á mae radiante de luz e acom- 
panhado de um anjo ainda mais formoso do que éle.

—  Mae, disse-lhe, estou no segundo córo da primeira je 
rarquía; meu companheiro, que ves, está ainda mais elevado. 
Deus o enviou para te guardar, acompanhar, consolar e guiar 
sempre. Agora venho buscar minha irmazinha para gozar comigo 
da incomparável felicidade do paraíso. Com efeito, pouco de- 
pois faleceu a pequeña aos cinco anos de idade.

O anjo permaneceu ao lado de Francisca, sempre visível: 
parecia um menino de nove anos (como seu filho), cábelos lou- 
ros e anelados caindo sóbre os ombros, os brasos e sóbre o 
peito, urna túnica branca e urna pequeña dalmática, ás vézes 
branca, outras vézes vermelha ou azul. Despedia tanta luz que á 
santa podia com ela 1er o Oficio.

Instruía-a, avis.ava-a e consolava-a; mas tinha também um 
anjo que a corrigia. Um dia deu-lhe urna bofetada ouvida pelos 
presentes, porque, numa reuniáo, nao cortara urna conversa vá 
e inconveniente.

Pouco antes de sua morte, perguntou-lhe seu confessor que 
ora^oes estava a murmurar.

—  Acabo, disse, de rezar as Vésperas de Nossa Senhora.
E logo expirou, tendo 55 anos de idade.
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100.
UM SALTO MARAVILHOSO

Em 1856, ás altas horas da noite, irrompeu um enorme in- 
céndio nos maiores edificios da cidade de Zams, no Tirol 
(Austria).

Com grande dificuldade conseguiram os inquilinos escapar 
pelas escadas; mas ficaram desganadamente esquecidas, num 
dos andares mais altos, duas meninas, urna de oito e outra de 
doze anos.

Despertou-as o ruido das vigas de seu aposento ao que- 
brarem-se pelo fogo do andar inferior. Saltando ¡mediatamente 
da cama correram á porta para fugir pela escada, mas as cha
mas e o fumo que viram eram táo grandes, que mal puderam 
fechar de novo a porta. Quase desesperadas gemiam: —  Se
remos queimadas v iv as.. .

Mas a maior teve urna idéia. Abriría a janela e saltaría 
para fora, tentando salvar a vida á custa de alguma fratura.

—  Eu s.altarei primeiro —  disse á irmázinha —  e, se nao 
me acontecer nada, saltarás também.

Meu Santo Anjo da Guarda, disse, amparai-me! e . . .  saltou!
Chegada ao solo, antes mesmo de levantar-se, gritou:
—  Joaninha, nao me aconteceu nada, S a lta !...
—  Santo Anjo, repetiu Joaninha, e saltou sem causar-se o 

menor daño.
Os pais das meninas reconheceram neste fato urna p ro te jo  

visível dos Santos Anjos e deram grabas a Deus por um be
neficio táo insigne.

101.
AS HORAS SAO S É C U L O S...

S. Paulo da Cruz, estando urna noite para meter-se na ca
ma, ouviu de repente um grande ruido perto de seu quarto. Cren- 
do ser urna visita do demónio, que vinha, como de costume, per
turbar o seu sono, aliás brevíssimo, deu-lhe ordem para retirar
s e . . .  Mas, repetindo-se por tres vézes o estranho ruido, per- 
guntou quem era e o que quería.

—  Sou, disse ao apresentar-se, a alma do sacerdote que 
faleceu esta tarde ás seis e meia e venho comunicar-lhe que es-
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tou no Purgatorio por nâo me haver emendado dos defeitos de 
que o sr. me repreendeu muitas vézes. Oh! quanto sofro! Pa- 
rece-me ter passado já mil anos neste océano de fogo.

Comovido até as lágrimas, levanta-se o Santo, olha o reló- 
gio que marcava seis e très quartos, e diz ao sacerdote:

—  Como? Faz um quarto de hora que falecestes e parece- 
vos que sao mil anos?!

—  Oh! respondeu o outro, como é longo o tempo no Pur
gatorio!

E pedindo com instância que o aliviasse, nâo se afastou en- 
quanto o Santo nâo lho prometeu.

Tomando sua disciplina de ferro, S. Paulo da Cruz açoita- 
se até o sangue, ora e chora pedindo a Deus que livre aquela 
alma de táo grandes tormentos.

Nao recebendo nenhum aviso do céu, como soía acontecer, 
toma de novo seus rudes instrumentos de peniténcia, querendo 
fazer violencia à divina Misericórdia. Como a resposta nâo viesse, 
disse num transporte de confiança filial: —  “Senhor, meu Deus, 
rogo-vos que livreis esta alma pelo amor que tendes à minha”.

Vencido por seus rogos, prometeu-lhe o Senhor que, no 
dia seguinte, antes do meio-dia, a alma do sacerdote sairia do 
Purgatório.

Apenas amanhe'üeu subiu S. Paulo ao altar e celebrou com 
mais fervor que nunca o Santo Sacrificio, oferecendo a Deus 
por aquela alma o precioso sangue de Jesús Cristo.

O ’ maravilha! No momento da comunháo, viu o Santo pas- 
sar diante de si, alegre e resplandecenle de luz, a alma daquele 
sacerdote que subia ao céu.

102.
AS CRIANZAS E O PURGATÓRIO

5. Perpétua, que foi martirizada em Cartago no ano de 202, 
refere, em carta escrita de seu próprio punho no cárcere, que teve 
um sonho em que viu seu irmăozinho, falecido na idade de sete 
anos, encerrado num lugar escuro, coberto de lodo e devorado 
pela sede. Ao acordar entendeu o que o sonho significava e pas- 
sou o dia em oraţăo pelo defunto. Depois de algumas noites tor- 
nou a vé-lo, mas desta vez junto a urna fonte em que bebia; as 
vestes estavam limpas e éle muito melhor e alegre. A Santa fi-
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cou muito consolada com aquela visao e viu que aquéles sonhos 
foram mandados por Deus para o beni daquele menino.

a) S. Pedro D.amiáo ficou órfáo muito crianga e- cresceu 
sob os cuidados de um seu irmáo que o tratava com a maior 
crueldade, dando-lhe além disso muito pouca roupa e comida.

Um dia achou no caminho urna moeda de prata, que para 
éle seria um tesouro para comida, roupa e sapatos. Estava a 
pensar no que faria com aquéle achado, quando lhe veio á mente 
a lembranga de seus pais que tinham sido tao bons para com éle.

Ah! —  disse consigo —  talvez estejam penando no Purga- 
tório e eu agora os poderia aliviar.

Correu á igreja e entregou o dinheiro ao sacerdote, dizendo:
—  Pego a V. R. que celebre missas por meus falecidos pais.
Desde aquela data todas as portas se lhe abriram para ser 

sacerdote e um grande santo.

b) S. Catarina de Bolonha foi certa vez favorecida com urna 
visao do Purgatorio. Viu o fogo ardente que devorava o íntimo 
das almas e pareceu-!he que o do inferno nao poderia ser mais 
abrasador. Havia ali, ardendo ñas chamas, tanta gente como 
fólhas numa floresta. Muitos haviam levado vida muito santa, 
mas ainda nao estavam bastante puros para ver a Deus.

Viu ali, também, muitos meninos que nao haviam cometi
do mais que pecados veníais, como desafios, discussoes com 
seus irmáos, desobediéncia aos p a is .. .  e as penas que sofriam 
por essas faltas leves causavam compaixao. Com isso compreen- 
deu a gravidade do pecado venial que Deus, em sua justiga e 
santidade, castiga tao severamente.

103.
MORRE A MAE; A CRIANZA, NAO

Em 15 de junho de 1909 caiu um raio em Serebes (Hun
gría), atingindo a senhora Josefina Toth, que trazia no colo seu 
filhinho. A máe, fulminada pelo raio, morreu instantáneamente; 
a criancinha, porém, nao sofreu coisa alguma.
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104.
DEVOÇAO AOS SANTOS ANJOS

S. Paulo da Cruz e S. Francisco de Sales nunca come?avam 
seus sermóes sem antes saudar os Anjos da Guarda de seus 
ouvintes, suplicando-lhes seu auxilio.

O venerável Baltasar Alvares, em suas viagenS, ao entrar 
num povoado ou numa cidade, invocava os Anjos tutelares da- 
queles habitantes e pedia-lhes que o ajudassem a salvar as al
mas; e o seu apostolado foi sempre coroado de grande éxito.

S. Afonso, bispo de S. Águeda, nunca entrava num quarto 
estranho sem saudar primeiro os Anjos da Guarda dos donos 
da casa.

O beato Grignion de Montfort, missionário e grande devoto 
de Maria, costumava saudar os Santos Anjos das pessoas com 
quem se encontrava.

105.
QUANTO SOFREM AS ALMAS

O verdadeiro e principal tormento do Purgatorio é a pri- 
vaçâo da vista de Déus. Fala-se, porém, do fogo do purgató- 
rio como de urna pena semelhante à do inferno, com a diferença 
de que nao é eterna.

Num convento dos Estados Unidos duas Religiosas, liga
das durante dez anos por urna santa amizade espiritual, pro- 
curaram ajudar-se a servir a Deus cada dia com maior perfeiçâo.

Veio a falecer urna délas a quem chamavam a “santa da 
casa”.

Fizeram-se por ela os sufrágios costumados . na comunidade 
e sua companheira nao deixou de encomendá-la de modo todo 
especial.

Urna tarde, na mesma semana da morte, enquanto ceavam, 
sua amiga que pensava nela, creu ouvir estas palavras: “Venho 
pedir-lhe très missas; eré a sra. que rezou muito por mim e que 
nâo estou sofrendo? Para que tenha urna idéia de minhas pe
nas, vou tocá-la apenas com um dedo”.

No mesmo instante a religiosa sentiu-se tao horrivelmente 
queim.ada no joelho que lançou um grito agudíssimo. Tôda a co
munidade ficou espantada; calou-se a leitora e tôda a comuni-
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dade voltou sua ateneo para a Irma. Interrogada, referiu á Su
p erior o que acabava de passar-se e viram, com efeito, no 
joelho da Irma urna profunda queimadura.

Deu-se ésse fato em julho de 1869, e o periódico “La Croix" 
acrescentava a 9 de novembro de 1889 que a referida Religiosa 
estava viva e ainda apresentava as cicatrizes da queimadura.

As missas foram naturalmente celebradas o mais cedo pos- 
sível e a defunta nao tornou a aparecer.

106.
ATILA E SAO LEAO

Assim como o Anjo protegeu a S. Pedro, o primeiro Papa, 
livrando-o das míos de Herodes, assim cuidou também que o 
grande Papa S. Leáo nao caísse ñas máos do m.ais feroz dos 
bárbaros, Átila, rei dos Hunos.

As hordas dos bárbaros avangavam por tóda a Europa, ar
rasando cidades e levando os povos como escravos. Já  Átila com 
seus cem mil guerreiros havia penetrado no norte da Itália e 
marchava para Roma, arrasando as cidades, arruinando as sea- 
ras, roubando tudo quanto tinha algum valor e matando a todos 
os que se lhe opunham.

Parecía que tóda a cristandade ¡a perecer. Deus, porém, 
pusera á frente de sua Igreja um homem que foi o martelo das 
heresias e o domador dos bárbaros, S. Leáo Magno. Era homem 
de grande ciéncia, visáo clara, decisáo pronta e segura, firmeza 
inquebrantável, constáncia em seus projetos e grande caridade. 
Se era notável como homem de seu século, nao o era menos por 
suas virtudes cristas; sem pretensóes pessoais, tódas as suas 
atividades eram consagradas a Deus, á Igreja e ao servia  dos 
ignorantes, extraviados, pobres e aflitos.

Assim foi que, quando o imperador Valentiniano III lhe ma- 
nifestou que seus soldados eram incapazes de defender a Itália 
e Roma dos bárbaros que avan$avam vitoriosos, nao duvidou em 
oferecer sua vida por suas ovelhas.

O terror e o pánico que se apoderaram de Roma e de ou- 
tras cidades da Itália eram indescritíveis. Ninguém senáo Deus 
podia deter a inundadlo e as destruiíoes dos bárbaros que já 
assomavam ás portas. O Bom Pastor nao faltou ao dever de 
defender as suas ovelhas.
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Mandou fazer orasoes ao Deus dos exércitos, suplicándo
l e  que velasse por seus rebanhos e por tantos inocentes que 
iam perecer sem remédio. Dirigindo-se á cidade de Mantua, onde 
entrara o chefe dos bárbaros, resolveu apresentar-se-lhe para im
plorar misericórdia e paz.

la revestido de suas vestes pontificáis, tiara e báculo; e 
seu rosto, embora suplicante, apresentava a majestade do Vigário 
de Jesús Cristo. Átila nao se impresslonaria com essa vista, 
nem com palavras ou lágrimas; mas aconteceu qualquer coisa 
de sobrenatural. Dizem que, por detrás do Pontífice, apareceu ao 
bárbaro um Anjo, sem duvida S. Miguel, com rosto severo e 
celestial que, de espada em punho, amea?ava Átila se nao aten- 
desse as súplicas do venerando anciáo. E o feroz conquistador, 
pel.a primeira vez, sentiu-se vencido e ordenou que suas tropas 
abandonassem o caminho de Roma e tomassem outro rumo.

107.
NAO TERIA SIDO UM ANJO?

Pió IX (1846-1878), o grande Papa da Imaculada, era fi- 
lho do conde Mastai-Ferreti. Quando menino, costumava ajudar 
á missa, na capela doméstica de seus pais. Um dia, estando ajoe- 
lhado no degrau do altar, notou que, do lado oposto, um vulto 
o chamava por sinais.

O menino teve médo de sair do seu lugar. Mas, como viu 
que o vulto insistía, cada vez mais, deixou o lugar e passou 
para o outro lado onde se achava aquéle vulto.

Naquele mesmo instante desprendeu-se do teto urna gran
de estátua que caiu exatamente no lugar onde o coroinha, havia 
poucos segundos, estava ajoelhado.

E ’ que os santos Anjos protegem as crian9as de modo 
maravilhoso.

108.
IN SPIRA D O  DO ANJO DA GUARDA

Em 1890, 31 crianías da escola de urna aldeia, na Boémia, 
foram um dia a passeio pelos campos vizinhos.

Estando ali, desencadeou-se urna furiosa tempestade que as 
obrigou a se refugiarem debaixo de urna grande árvore até que 
cessassem a chuva e os raios.
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De repente urna das meninas se sentiu impelida a sair da- 
queie abrigo, gritando:

—  Vamo-nos embora! e pós-se a correr.
Seguiram-na instintivamente todas as criansas.
Apenas se haviam afastado um pouco, caiu um raio naquela 

árvore, causando enorme estrago.
Os país das crianzas, gratos aos Santos Anjos, ergueram ali 

um grande cruzeiro para perpetuar a lembran?a do aconteci- 
mento.

109.
PERDOAR AOS INIMIGOS

Joáo Qualberto era homem como outros. Trazia urna espa
da á cinta e costumava viver metido em brigas e desafios. Tinha 
um irmáo a quem amava com tóda a sua alma. Um dia, porém, 
um malvado matón o seu irmáo. Gualberto conhecia muito bem 
o assassino, e daqitele dia em diante procurava ocasiáo de va- 
rar-lhe o peito com sua espada. Ele o havia jurado e assim o 
faria.

Era urna Sexta-feira Santa. Joáo Gualberto montou a cá
valo e saiu a passear pelo campo. . .  Foi. andando, até que se 
meteu num caminho estreito entre penhascos muito altos. Nesse 
momento ve que vem ao seu encontró um viandante.. .  f ix a -o .. .  
conhece-o. . .  e, veloz como um raio, salta do seu cavalo. Era o 
assassino de seu irmáo. Ali o tinha diante de si; podia saciar 
seus desejos de vingan^a, e grita:

—  Canalha! assassino! por Barrabás que agora mesmo mor- 
res em minhas máos.

E, desembainhando a espada, lanfa-se s6bre o outro.
Nesse momento, o assassino, que ia desarmado, prostra-se- 

Ihe aos pés e, com voz angustiosa e com os brafos em cruz, di- 
rigi-lhe esta súplica:

—  Irmáo, hoje é Sexta-feira Santa; por amor de Cristo cru
cificado, perdoa-m e!.. .

Que se passou entáo no corafáo de Gualberto?
Conteve-se; ergueu os olhos ao c é u ...  olhou para a cruz 

gravada em sua espad a.. .  Pensou em Jesús Cristo que do alto 
da cruz perdoara a seus crucificadores.

—  Irmáo —  disse Gualberto ao assassino —  por amor de 
Jesús Cristo eu te perddo...

118



Despediram-se. O assassino afastou-se arrependido e dan
do gragas a Deus. Gualberto entrou numa capela que encontrou 
no caminho. Ajoelhou-se diante do Cristo que aii estava pregado 
na cruz. Tirou a espada, suspendeu-a aos pés daquela Vitima 
divina e jurou aos pés da mesma deixar tudo e enveredar pelo 
caminho da santidade. E assim fez. A Igreja comemora-o a 12 
de julho.

110.
FIRMEZA NA FÉ

Naquele tempo perdia-se em tódas as libertinagens e fazia- 
se réu de tódas as crueldades um dos reis mais perversos da 
historia: Henrique VIII da Inglaterra.

Era chanceler de seus reinos um homem de conduta irre- 
preensível: Tomás Moro.

Quis o rei arrastá-lo pelos mesmos caminhos de dissolagáo 
e impiedade que seguía. O magnánimo chanceler, que era um 
católico de grande envergadura, resistiu com enérgica heroicidade. 
Por fim, o rei o depós de seu cargo e o condenou á morte.

Com a coragem e a intrepidez dos mártires caminhava ele 
para o patíbulo, sejeno e majestoso. Foi quando saiu ao seu 
encontró sua mulher, que, com lágrimas nos olhos, lhe pedia que 
renegasse a fé católica ou ao menos a dissimulasse. Respondeu- 
lhe o santo esposo:

—  Luisa (assim se chamava sua mulher), nem tu nem eu 
somos mogos. . .  Quantos anos pensas tu que aínda posso viver?

—  Ao menos vinte anos, Tomás.
—  Vinte a n o s !.. .  Vinte a n o s !.. .  Mulher estulta, por vinte 

anos de vida neste mundo, queres que eu perca a vida eterna e 
seja condenado eternamente?

Assim falou Tomás Moro, hoje canonizado e venerado sóbre 
os altares. Está no céu, onde recebe e receberá por toda a eter- 
nidade a recompensa de sua firmeza na fé. E onde estará Hen
rique VIII, aquéle rei crudelíssimo, que antes era católico, e, 
depois, apostatou vergonhosamente, abr.agando o protestantismo 
para viver na devassidáo?

S. Atanásio diz: “Os santos que praticaram a virtude iráo 
para a vida eterna; os pecadores, os que obraram mal, bai- 
xarao ao fogo eterno.. .  Esta é a fé católica, e nao poderá sal- 
var-se quem nao a guardar com fidelidade e firmeza até á morte”.
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111.
D ESFILE DE PRESOS

Narram as crónicas do tempo que um vice-rei de Nápoles 
foi certo dia visitar urna prisáo. Ordenou que num grande pátio 
formassem todos os presos. Momentos após ali estavam alinha- 
dos, como soldados, todos os reclusos daquele presidio. Que 
tipos! que caras! que olhares! que atitudes! Sómente ver aquela 
gente impressionava. Quase todos levavam na fronte a marca 
dos crimes cometidos.

Apresentou-se o prudente e discreto vice-rei e comegou a 
passá-Ios em revista. Um após outro, todos tinh.am que desfilar 
diante déle.

Passou o primeiro préso.
—  Por que estás aqui? —  perguntou o vice-rei.
—  Senhor —  respondeu o presidiário —  por nada, por urna 

calúnia.
Passou o segundo.
—  E tu, por que estás aqui? Que crime cometeste?
—  Eu, crim e? ... Nao cometí crime nenhum.
Passou o terceiro.
—  Vamos ver se encontró algum criminoso. Dize: Tu por 

que estás aqui?
—  Eu, senhor, porque me trouxeram, pois nao fiz mal a 

ninguém.
E assim passaram quatro, vinte, cinqüenta. Todos eram 

bons, inocentes. Cada um dizia mais ou menos o mesmo: nao 
matei, nao roubei, nao desonrei, nao fiz mal a ninguém. Esta
vam presos apesar de serení todos bons e virtuosos. A justi^a 
humana era a única culpada.

Aconteceu, porém, passar um préso que respondeu de ma- 
neira diferente de todos os outros. Era um mó?o. Manifestava 
ñas faces a vergonha que lhe causava o achar-se naquele lu
gar. Apresentou-se diante do vice-rei, que lhe perguntou como 
aos demais:

—  Por que estás aqui? Que crime cometeste?
—  Senhor, respondeu o infeliz, baixando a cabera; senhor, 

tenho cometido muitos. Estou onde devo estar. A justi?a humana 
teve razao de me condenar; espero que me salve a misericórdia 
divina.
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E, após éle, foram desfilando todos os restantes; todos uns 
verdadeiros santos, pois nao tinham derramado nem urna go- 
tinha de sangue.

Terminou o desfile. O vice-rei chamou aquéle que havia 
confessado seus crimes, e disse:

—  Amigo, pelo que vejo tu és o único mau, e os outros sao 
bons. Pára nao contaminares a éles. . .  sai depressa, vai para a 
rúa!

E, voltando-se para os outros, acrescentou:
—  Vós, porém, continuai aqui. Na rúa há muitos pecado

res e nao convém que éles tornem a perder-vos com seus maus 
exemplos.

112.
HEROÍSMO DE UMA FAMILIA

Foi nos primeiros dias da luta contra o comunismo na Es- 
panha. O Exército da África levantara-se para salvar a Espa- 
nha das garras moríais do terrível inimigo.

Num vilarejo de Navarra vivia um homem já idoso, pai de 
très filhos robustos e saos de corpo e alma, como seu pai.

—  Vou (disse Cíe à mulher e aos filhos), vou lutar por Deus 
e pela Espanha.

E pós na cabeça a boina vermelha.
—  E eu vou com o senhor —  disse o filho mais velho.
—  E eu também —  acrescentou o segundo. . .
Duas boinas mais que adornaram as cabeças de dois sol

dados da P á tr ia ... E os très cheios de santo entusiasmo mar- 
charam para a guerra.

Chegou a hora da refeiçâo. Na mesa só havia um prato 
preparado... A mâe e esposa sentou-se diante déle serena e 
grave. O último filho, que mal teria dezesseis anos, olha ad
mirado para a mâe.

—  Mâe, disse, e eu, nâo como?
—  Em minha casa (respondeu lacónicamente aquela ver

dadera espartana), nâo comem os covardes...
E o rapaz colocou na cabeça outra boina vermelha e foi 

atrás de seus irmâos e de seu pai para lutar e morrer com éles.
Até aqui a historia é auténtica. Entra agora a Ienda. Meses 

mais tarde regressavam ao lar o pai e os très filhos; voltavam
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alegres, cantando cançôes guerreiras.. .  voltavam com as con
decorares dos h eró is.. .  Nao regressavam sós: um grupo de 
soldados os acompanhava.

Falou o último dos filhos, o mais entusiasmado:
—  Mae, aqui estamos por poucos d ia s .. .  Tornaremos à 

guerra que ainda será longa. Lutaremos até o fim. Como vés, 
seguem-nos éstes amigos que ontem eram milicianos vermelhos e 
hoje combatan por Deus e pela Espanha ao nosso la d o .. .  Ren- 
deram-se ao nosso heroísm o... Falamos-lhes de Deus e da 
nossa querida Espanha. . .  e os conquistamos para a Espanha 
e para Deus. Por ésse ideal querem lutar até à morte.

E aquela mâe de très heróis e espôsa de um gigante, abra- 
ça-os a todos e fá-los sentar à mesa para servir-lhes o melhor 
que possuia.

E termina a lenda, afirmando que jamais uma mulher teve 
urna alegría tâo grande como aquela.

113.
E ’ DEUS QUEM ME FALA

Certamente já ouvistes falar em Donoso Cortés. Foi um dos 
maiores e mais vigorosos pensadores do sécalo passado; o mais 
famoso orador espanhol do seu tempo, considerado o mestre 
do pensamento e a glória da eloqüéncia parlamentar.

Era embaixador da Espanha em Paris. Todos os domingos 
e dias de preceito abandonava o bulício daquela capital e ia 
assistir á missa na pobre igreja de uma aldeia vizinha. Ajoe- 
Ihava-se no chao, rezava como um Santo, ouvia com tóda a aten
e o  o santo sacrificio.

Depois do Evangelho o vigário daquela paróquia voltava-se 
para os assistentes e fazia a sua prática ou homilia. . .  Donoso 
Cortés era quem o ouvia com maior aten eo  e reveréncia.

—  Donoso —  dizia-lhe um amigo —  se sabes mais que 
ésse padre, se és maior orador que éle, por que o ouvesí*

O grande Donoso respondeu:
—  Pode ser que eu saiba m a is ... talvez possua mais elo- 

qüéncia; mas éle tem uma coisa que eu nao tenho: é o repre
sentante da autoridade e da palavra de Deus. Quando éle fala, 
é Deus quem fala; e suas palavras sempre tém o segrédo de 
comover-me e tornar-me melhor. E é isso que procuro.
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A exemplo désse grande cristáo, abandonai os cuidados da 
vida; deixai por algumas horas as ocupares déste mundo; cor- 
rei á casa de Deus para ouvir a doutrina da salvado, para sal
var a vossa alma! . . .

114.
O CORAÇÂO DE OURO

O moderno e famoso escritor Tihamér Toth narra a se- 
guinte curiosidade.

Havia naquela cidadc (nao se' diz o nome) um scnhor cuja 
fé nâo devia ser lá muito profunda. Profundo, sim, e ridículo 
era o conceito que tinha das superstiçôes. A todo o transe havia 
de levar consigo algum amuleto ou talismâ. Pensava que só- 
mente assim podia ser feliz.

Entrou numa joalheria. Pôs-se a contemplar os diferentes 
talismás usados pela gente supersticiosa de nossos dias: urna fer- 
radurinha com diam antes... urna estréla de o u ro ... um corcun- 
d inha... um elefante de m arfim ... e outros muitos.

Contemplou-os demoradamente aquele senhor, mas nenhum 
daqueles objetos lhe agradou. Voltando-se para o joalheiro, disse:

—  Nâo teria um coraçâo de o u ro ? ... Creio que isso seria 
a minha felicidade.

—  Nâo tenho, respondeu o outro. Isso já  nâo se u s a .. .  
está fora da moda. Talvez noutra casa o senhor encontre.

E o homem percorreu pacientemente urna, duas, très ca
s a s . . .  Os amuletos erarn muitos e mui variados, mas todos os 
joalheiros lhe diziam a mesma coisa: O coraçâo de ouro está 
fora da m od a... já  passou sua é p o ca ... E, afinal, quem man
da no comércio é a moda!

Desconsolado saía aquéle senhor da última casa. Nâo en
contrara o coraçâo de ouro que lhe poderia trazer a felicidade.. .

—  Amigo, (disse-lhe o dono da última casa, acompanhan- 
dorO até à porta), vá a urna casa de antiguidades.. .  talvez lá 
encontre o coraçâozinho de ouro que procura.

E o homem lá se f o i . . .
Caro leitor, o coraçâozinho de ouro já nâo se u s a .. .  está 

fora da m od a... e, contudo, para séres feliz e para fazeres fc- 
lizes aos outros só precisarías disso, que, desgraçadamente, nâo 
se encontra: um coraçâo de o u ro .. .
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Como seríamos felizes, como viveríamos em paz, se todos 
levássemos, aquí dentro do peíto, um corasáo de ou ro .. .  um co- 
ragáo cheio de caridade para com Deus. . .  e para com o 
próxim o.. .

115.
O TIO PEDRO A SSISTE AS MISSOES

Era em 1909. Cedinho foi o missionário á pequenina igreja 
da vila. A porta aínda estava fechada; mas quem estava ali com 
a sua lanterninha na mao era o tío Pedro: homem muito conhe- 
cido em todo o municipio por sua fé robusta e sua vigorosa 
velhice. Entre o .missionário e o bom roceiro travou-se logo 
animada conversa.

—  Quantos anos tem, tio Pedro?
—  Passei dos oitenta, “seu” missionário.
— Tem assistido ás santas missóes?

—  Os senhores já  pregaram quatro nesta comarca. Assisti 
a tódas; nao perdí nem um sermao e nao faltei a nenhum ca
tecismo, porque sempre se aprende alguma coisa.

—  Muito bem, tio Pedro, bravo; e sua casa, quanto dista 
daqui?

—  Quase nada: uns dois quilómetros.
—  E o senhor vem tódas as manhás?
—  Tódas. Acendo a minha lanterninha e . . .  toco para a 

missao.
—  Pois olhe, tio Pedro, nao fa?a is s o ...  O caminho é pés- 

simo e o senhor já nao é crian za ... Pode acontecer-lhe algum 
desastre, urna queda por exemplo, e ficamos sem o tio Pedro.

—  Nao tenha pensao, “seu” missionário. Quando saio de 
casa, digo ao meu Anjo da Guarda: “Meu santo Anjo, cuida do 
tio Pedro, que já  está velho, a fim de que nao lhe acóntela 
nada”. E até hoje, grabas ao meu Anjo, nada me aconteceu.

—  Ótimo, tio Pedro; mas, seja como fór, nao venha. Já 
assistiu a quatro missóes. . .  fique em casa.

Ao ouvir essas palavras, tio Pedro ergueu-se, pós-se de pé 
direitinho e disse:

—  Sr. Padre, nao me diga isso nem por brincadeira.. .  
Destas coisas de Deus nao se deve perder nem urna migalha!

E, com efeito, nao perdeu nenhuma migalha daquelas san-
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tas missoes. Assistiu a todos os sermoes com o fervor e a pie- 
dade de um santo.

Oh! se todos tivcssem urna fé viva como o tio Pedro!

116.
HISTORIA DE UMA PENEIRA

Um jovem abandonou o mundo e foi sepultar-se no de
serto. Tinha ánsias de Deus. Para nao pensar senáo em Deús e 
viver sómente para Nosso Senhor, encerrou-se numa cela soli- 
tária. Dali sala apenas urna vez por semana: ia ouvir a prática 
que um velho monge fazia áque'es solitários.

Contam que um dia o jovem foi ter com o santo anciáo e 
falou-lhe:

—  Meu pai, só tenho um amor: o amor de D e u s ... Só 
tenho um desejo: o de o amar cada dia mais. Por isso deixei 
o mundo; por isso vim morar nestes desertos. Sou feliz em mi- 
nha estreita celazinha. Encantam-me a oraqUo e a meditado. 
Deixo o silencio de minha cela sómente para vir ouvi-lo cada 
sem ana.. .  Meu pai, eu o o u ?o .. .  e nao sei o que s e rá .. .  pa- 
rece-me que nao tiro fruto de suas prédicas. Nao seria melhor 
que eu ficasse en*- minha cela consagrando o tempo á orad o?

Respondeu o santo velho:
—  Meu filho, nao fa?as isso; assiste a essas práticas; sem- 

pre faráo muito bem ao teu espirito, embora pareja que nao 
sirvam para a purificado de tua alma.

O jovem continuava duvidando... O velho monge calou-se. 
Em seguida, tomando urna peneira, deu-a ao novi^o e disse:

—  Toma, vai á fonte e traze-me a peneira cheia de água.
O jovem, obediente, f o i . . .  Passados alguns instantes, vol-

tava com a peneira vazia.
—  Meu pai, disse, a água se foi pelos buracos.
—  Anda, insistiu o monge, volta á fonte e traze-me a pe

neira cheia de água.
Segunda, vez foi o novifo. Encheu-a completamente... Vol- 

tou correndo. Em v á o ... Nao ficou na peneira nem urna góta 
sequer.

O anciáo sorriu. O obediente novi^o corre de novo, enche 
a peneira, e quando, de volta, chega á cela do mestre, diz:

—  Meu pai! nem urna g ó ta .. .  nem u rna...
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O santo monge deu-lhe entáo esta maravilhosa li^ao:
—  E ’ verdade, filho, nao me trouxeste a água. . . ela vai- 

se pelos buracos; mas lavaste a peneira.
O novi?o compreendeu a li^áo: Vais aos sermoes. Parece-te 

que nao tiras proveito nenhum. Continua assistindo.. .  e pou- 
co a pouco a alma estará purificada das vaidades e triunfará 
em teu corafáo o amor das coisas divinas.

117.
UM MONGE E A SUA CURIOSIDADE

Vivia um monge no silencio de seu m osteiro... Era sábio 
e santo. Permitiu Deus que urna curiosidade perturbasse a paz 
de sua alma: “Qual será atualmente no mundo —  perguntava-se 
—  das almas a mais santa?” “E a mais sábia e mais feliz, qual 
será?”

Estava no coro, ás primeiras horas da manhá, orava e diri
gía a Deus a mesma pergunta: “Senhor, das almas que vivem 
agora neste mundo, qual será a mais santa, mais sábia e mais 
feliz?” Ouviu urna voz que lhe dizia: “Vai ao pórtico da igreja 
e ali te diráo qual é”.

O monge pos o capuz na cabera, metetr as máos ñas lar
gas mangas do hábito e atravessou os claustros silenciosos. 
Chegou ao pórtico. Um pobre ali estava. Passara a noite esten- 
dido num banco de pedra e naquele momento espregui?ava-se e 
benzia-se.

—  Bom dia, irmáo —  disse-lhe o monge.
—  Bom dia, —  respondeu o mendigo com rosto alegre e 

em tom de entusiasmo.
—  Irmao —  replicou o monge —  pelo que vejo estás 

contente.
—  Sempre estou contente.
—  Sempre? Entao és um homem feliz?
—  Muito feliz —  respondeu o humilde mendigo.
—  F e liz ? ...  nao creio. Dize-me: Quando tens fome e pe

des esmola e nao recebes.. .  és feliz?
—  Sim, padre, sou feliz, porque pensó que Deus, meu Pai, 

quer que eu passe um pouco de fom e.. .  Ele também passou.. .  
Mas Deus é muito bom para mim; nunca me falta um pedazo 
de pao.
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— Dize-me —  prosseguiu o monge —  quando está nevan
do no invernó e tu, tremendo de frió, vais de porta em porta, 
como um passarinho que salta de um galho para outro, és feliz?

— Sim, padre, muito feliz, porque pensó: é Deus, meu Pai, 
que quer que passe um pouco de frió, pois também ele passou 
fr ió ... Aliás nunca me falta um palheiro, onde passar a noite.

Estava o monge admirado. . .  Contemplando-o de alto a 
baixo, disse:

—  Tu me enganas.. .  nao és pobre.
Sorriu o mendigo e respondeu:
—  Nao, Padre, eu nao sou um pobre.
—  Logo v i . . .  Entáo, quem és?
—  Padre, disse o outro, sou um rei que viajo incógnito 

por éste mundo.
—  Um r e i? . . .  Um r e i? .. .  E qual é o teu reino?
—  Meu reino é o meu coragáo, onde mando sobre minhas 

paixóes! Tenho, porém, um reino muito m aior... Vé o senhor 
ésse céu ¡menso? tem visto o sol, as estrélas, o firmamento? 
Tudo isso é de Deus, meu Pai. Todos os dias ponho-me de joe- 
lhos muitas vézes e digo: “Pai nosso, que estáis nos cé u s ... 
como sois grande, como sois sábio, como sois poderoso! Nao vos 
esquegais déste pobre filho que anda por éste mundo. Creia-me: 
Quando chegar a mwrte, despirei éstes andrajos e voarei para o 
céu, onde verei a Deus, meu Pai, e com éle reinarei pelos séculos 
dos séculos” . . .

O monge nao perguntou mais. Baixou a cabega e voltou 
ao córo; estava convencido de ter encontrado o homem mais 
santo, mais sábio e mais feliz neste mundo.

118.
FILHA, TEU PAI ESTA NO CÉU

Na vida de S. Margarida Maria Alacoque lé-se um fato 
muito consolador.

Sendo a Santa mestra de novigas, recebeu urna carta em 
que se comunicava a morte do pai de urna sua noviça e em que 
se pedia fôsse transmitida a dolorosa noticia sem causar-lhe 
pena.

A Santa chamou a noviça e, com palavras de muito con- 
fôrto, anunciou-lhe a morte do pai. Compreende-se a dor da- 
quela filha.
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Passade» o primeiro instante de amargura, disse à mestra:
—  Rogo-lhe, Madre, à Sra., que é tâo devota do Sagrado 

Coraçâo de Jésus, que reze por meu caro pai.
Foi a Santa e rezou corn todo fervor. Em seguida, tôda 

contente, chamou a novlça e disse-lhe:
—  Minha querida filha, boas noticias: teu pai já está no 

céu; foi Jésus quem mo disse.
A noviça, diante de tâo inesperada noticia, exclamou:
—  Como assim? Meu pai, é verdade, era um bom cristâo, 

mas estava longe de ser um santo!
—  Dentro de très dias, respondeu a Santa, tua mâe vira 

te visitar: pergunta-lhe que fêz teu pai antes de morrer.
A mâe veio realmente. A filha deu-lhe a consoladora noti

cia de que o pai estava no céu e depois indagou:
—  Mâe, que é que fêz meu pai antes de morrer?
—  Teu pai, minha filha, quando o patire lhe levou o santo 

Viático, viu entre os que o acompanhavam um homem que và- 
rias vêzes o ofenderá muita. Quando deu com os olhos nêle, 
antes de tomar a santa Comunhâo, chamou-o para junto de si 
e o abraçou e beijou e, em presença de todos, perdoo'u-lhe de co-» 
raçâo os graves danos e as ofensas que déle recebera. A seguir, 
recebeu contente o santo Viático. Julgo por isso que, se teu pai 
já  está no céu, é justamente porque, por-amor de Deus e a 
exemplo de Jesús Cristo, perdoou a quem tanto o havia ofendido.

119.
O CONSOLADOR DOS QUE SOFREM

Lembremos o exemplo daquela gloriosa mártir francesa, S. 
Joana d’Arc.

Póe-se á frente das tropas de sua pátri.a e as conduz de 
vitória em vitória. A frente dos exércitos vencedores entra pe
las portas da cidade de Reims e ali é ungido, consagrado e 
proclamado Carlos VII, o verdadeiro rei de Franga.

Algum tempo depoís, aquela valorosa heroin.a cai em poder 
dos ingléses, seus inimigos, e é condenada á morte. Ergueu-se 
o patíbulo no meio da cidade de Ruáo, onde se ajuntou enorme 
multidáo. Serena, com a serenidade da justiga, e formosa com a 
formosura da inocencia, subiu Joana as escadas da morte e 
amarraram-na a um poste de ferro. Momentos depois, no meio durri
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imponente silencio, o algoz poe fogo à lenha que a circunda e 
as chamas vorazes sobem e pégam em seus vestidos. Ardia aqueta 
carne virginal. . .  Em frente delà estava um frade com um cru- 
cifixo na máo.

—  Padre —  dizia-lhe a mártir —  levantai-o um p ou co ... 
quero vé-lo. . .

Seus olhares pregavam-se naquele divino Crucificado e urna 
força divina punha em suas faces a beleza do am or.. .

“Mais lenha —  diziam os algozes —  mais lenha!”
E atiravam na fogueira feixes de len h a ... As chamas en- 

volviam a mártir por todos os lados e a carne ardia como ví- 
tima de santidade. Ela gritava com ansias ainda maiores: “Pa
dre, levantai-o mais alto, mais alto, que nao o vejo”.

E o frade atou o Cristo a um pau e levantou-o bem alto, 
acima das chamas que formav.am urna fogueira g igantesca... E 
Joana rezava e olhava para o seu Deus crucificado e dizia: “Je
sús! Jesús!” E caiu moría, quase convertida em cinzas no meio 
daquelas horríveis chamas.

A vista désse Deus crucificado de tal modo consola as ví- 
timas da dor, que S. Madalena de Pazzi dizia, louca de amor: 
“Senhor, sofrer e nao morrer!”

Sim, olhai para o céu: ali se enxugaráo as vossas lágri
mas . . .  ali está o rfino da felicidade e do amor.

120.
SOU UM ASSASSINO! SOU UM ASSASSINO!

Dia inesquecível naquele colegio!
Era a festa de Nossa Senhora que se venerava na igreja, 

e ao mesmo tempo a festa do Padre Diretor. Felicidade, ale
gría, entusiasmo por toda parte.

Pela manhá, comunháo geral; ás dez, missa solenissima com 
sermáo; á tarde, espléndida procissáo. Como rezavam! Como 
cantavam aquéles alunos!

Que dia formoso! Quem pudera imaginar o desenlace trá
gico que ia ter!

As seis da tarde haveria representado teatral, em que se 
levaria ao palco “A morte de García Moreno”.

Meia hora antes que soasse a sinéta para aquela festa, dois 
rapazes de uns quinze anos entraram num quarto contiguo ao
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cenário. Ali estava sôbre a mesa um revólver. Corn êle iam dis
parar pela janela, quando no palco se représentasse a panto
mima de disparar o tiro em Garcia Moreno. Um dos rapazes, 
precisamente o que ia fazer de assassino no palco, toma o re
volver e diz ao seu amigo:

—  Toma p o siçâo ... para veres como te vou apontar no 
palco.

O outro, que ia tazer de Garcia Moreno, a nobre vitima, 
apruma-se com energía e diz:

—  Atira, traidor!
O amigo aperta o gatilho, soa um disparo, sai urna bala e 

enterra-se na cabeça do desventurado rapaz, que cai redonda
mente, derramando um rio de sangue pela ferida.

O inocente assassino atira-se sôbre o ferido, lançando gri
tos de dor.

—  Amigo, que fiz? Eu te matei, eu te matei. Foi sem que
rer. Perdoa-me. Nao, amigo, eu nâo' quería te m atar... Amigo, 
levanta-te... nâo, nâo morras!

E, tirando o lenço, procurava estancar o sangue. Mas era 
inútil; o ferido nâo se movía.

—  Amigo (continuava gritando), levanta-te... nâo mor
r a s . . .  nâo queria m atar-te ... Perdoa-me.

E pegava-o e levantava-o um pouco, mas nâo podía com 
êle. Ensopav.a-se naquele sangue.

—  Morreu (gritava), morreu; matei-o. Sou um assassino! 
ai! sou um assassino!

Entretanto, os outros alunos estavam nos pátios do colégio, 
em conversa animada à espera do som da sinéta. De repente 
ouvem gritos, o lh am ... Lá, no fundo do pátio aparece o rapaz 
todo cheio de sangue. Levantava os braços e gritava como de
sesperado, correndo de um lado para outro:

—  Matei-o, matei-o! Sou um assassino!
E corría sem rumo nem destino, como um louco.
Por nossos pecados somos também assassinos. Por nossos 

pecados sofre e morre Jesús. Nossos sacrilégios, impurezas, pro
fa n a re s  sâo os punhais que cravamos no coraçâo de Nosso 
Senhor. Somos assassinos!

Com que grande, imensa, infinita dor deveríamos chegar 
ao confessionário. Que santa seria entâo a nossa confissâo!
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121.
DEUS RECOMPENSA OS SACRIFICIOS

Os sacrificios escolhidos voluntáriamcnte fazem que Deus 
seja generoso e bom para conosco. Os pequeños presentes que 
lhe oferecemos espontáneamente exercem grande, irresistível po
der sobre éle. Forgado entáo pela bondade do seu coragáo, Deus, 
que nao se deixa vencer em generosidade, nao se cansa de cumu
lar de béngáos aqueles que se mostram generosos para com éle.

A propósito o seguinte exemplo:
Num colégio de Friburgo, na Suíga, achava-se, poucos anos 

faz, urna menina que fazia extraordinários progressos nos es- 
tudos, e sentia-se feliz.

Certo dia recebeu a superiora do Colégio urna carta do pai 
da crianga, comunicando-lhe que, por dificuldades financeiras, 
nao lhe era possível manter a filha no Colégio por mais tempo.

Que fez a superiora? Mandou chamar a menina e disse-lhe:
—  Minha filha, urna noticia bem desagradável. Teu pai 

acaba de escrever-me que se acha em grandes dificuldades e 
que talvez seja obrigado a retirar-te do Colégio.

A menina, muito aflita, pós-se a chorar e dizer:
—  Madre, que será de mim? Ajudai-me, Madre, ajudai-me! 

Dizei-me o que devi fazer.
—  Minha filha (disse a superiora muito comovida), tu po

des modificar tudo isso. Sabes que dentro de algumas semanas 
teremos o santo Natal; sabes, igualmente, que até lá temos to
dos os dias a devogao ao Menino Jesús, nao é?

—  Sim, M adre.. .
—  Pois bem; faze um fervoroso pedido diáriamente ao Me

nino Jesús, para que ele te conserve aqui e oferece-lhe alguns 
pequeños sacrificios. Verás que Jesús nao rejeitará os teus p'e- 
didos.

—  Sim, Madre, farei tudo para que Jesús me ouga, e pego 
também as vossas oragoes.

A menina, que tinha grande desejo de continuar seus es- 
tudos na companhia das Irmas, cheia de confianga, sentou-se 
e escreveu ao Menino Jesús urna cartinha. Prometía nao só 
oragoes fervorosas, mas fazia também o propósito de, por amor 
de Jesús, abster-se, todos os dias até o Natal, de queijo e fru
tas, de que gostava muito. E tudo isso para que Deus socorresse 
seu querido pai e ela pudesse continuar no Colégio.
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No dia do Natal achou a superiora debaixo da imagetn 
do Menino Jesús a cartinha da menina. Leu-a e ficou profunda
mente comovida.

Dois dias depois chegava urna carta do pai, que, entre ou
tras coisas, dizia:

—  Madre, nao sei como agradecer a Deus. De modo pro
digioso e inesperado veio o auxilio do céu. . .  Minha filha pode 
continuar a i . . .

Podemos imaginar a alegría de ambas, a aluna e a Supe
riora, vendo que a sua confiança em Deus nao falhou.

122.
OITO CA D Á V ERES!.. .

Há homens, que parecem fe ra s .. .  Entre os comunistas ver- 
melhos há désses homens. . .

Foi no tempo do Movimento Nacional, que libertou a Es- 
panha das garras do comunismo. O que vamos narrar passou- 
se perto de Córdova.

Triunfaram ali, desde os primeiros instantes, as hordas co
munistas . . .  Saíram como saem as feras de seus covis e, em 
poucas horas, mais de cem cadáveres de •'obres e cristaos ja- 
ziam por terra junto aos muros do cemitério.. .

Enfureceram-se principalmente contra urna familia de fé ar
raigada, de coraçâo generoso e de fortuna regular. Jamais ne- 
garam os direitos dos operários. . .  Jamais um pobre bateu ás 
portas de sua casa e dali foi despedido sem au xilio ... Mas o 
pai, os filhos, as filhas, todos naquela numerosa familia se dis- 
tinguiam pela firmeza de suas crenças católicas.

—  “Agora, estes!”, bradaram aquelas feras humanas. E na
dando em sangue caiu o velho pai, hoinem fidalgo e distinto.. .  
E nadando em sangue caíram très filhos seus, jovens na flor 
da idad e.. .  E nadando em sangue caíram também dois genros, 
que eram o encanto de suas esposas e o orguho da religiáo. . .

Havia outros dois jovens que eram noivos das duas filhas 
solteiras. —  “Agora, êstes!” rugi rain aquelas h ien as... E os 
dois caíram, também, nadando em sangue.

Oito cadáveres jaziam ás portas daquela residéncia, onde 
até poucas horas viviam felizes aquêles coraçôes cristaos... Oito 
cadáveres! Eram os sêres mais am ados... eram a esperança da 
fam ilia ... eram o amor de to d o s... Oito cadáveres!
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—  “Agora, estes!”, continuavam uivando aquelas feras se- 
dentas de sangue humano. . .  E em desordenado tropel penetra
ran! naquela fidalga residéncia, espalhando-se por ela, roubando, 
saqueando, destruindo tudo o que encontravam.. .  Enfim, cansa
dos de tantas fadigas, estiraram-se nos sofás e cadeiras de bra^o, 
bebendo e cantan d o;... estavam satisfeitos de sua o b ra ... Oito 
cadáveres!

E a espósa? e as filhas casadas? e as solteiras? e os ten- 
ros e delicados netinhos? Nao os esqueceram, nao, aquéles vis 
crim inosos... Trancaram-nos num quarto, dizendo-lhes que es- 
perassem a decisáo do povo. . .  ao povo pertencia dispor d éles.. .  
E o povo dispós que fóssem enxotados de sua própria casa, que 
desde aquéle momento era propriedade do comunismo. . .

E de sua casa teve de sair a infeliz familia. la adiante a 
velha mae, de cábelos brancos. . .  atrás, as filhas casadas, car- 
regando seus tenros filh inhos... e, por fim, as filhas solteiras 
sem pai, sem irináos, sem amóres, sem um pedazo de p a o ... 
E assim for.am batendo de porta em p orta .. .  e viram que as 
portas de muitas familias que julgavam amigas se fecharam 
para elas. . .  E isso porque levavam a maldÍ9áo da “Casa do 
Povo” . . .

Oh! foi triste, foi doloroso, foi revoltante! Foi, em suma, 
a obra do comunismo ateu, do qual nos livre a misericórdia de 
Deus.

123.
BAILANDO COM O DIABO

Urna jovem francesa, que freqüent.ava as salas de baile, 
atraída pela fama do santo Cura de Ars, resolveu procurá-lo
para se confessar.

Vejamos como ela narrou o seu colóquio com o Santo.
—  Lembras-te (disse éle) da última vez que fóste ao bai

l e ? . . .  Estava lá um mó^o que te parecía bonito, e te causou 
sentimentos de ciúme e de inveja, porque bailava súmente com as 
outras e nao se dignava dirigir-te um olhar sequer?

—  E ’ verdade. Lembro-me, sim.
—  Lembras-te que, em dado momento, éle retirou-se da

sala, deixando-te desiludida, por nao se ter dignado danzar con
tigo nem urna v e z ? .. .

—  Sim.
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—  E notaste, entáo, um pequeño fenómeno: duas como cha- 
mazinhas entre as solas dos sapatos déle e o pavimento da sala, 
quando se retirou. . .  E náo fizeste caso, atribuindo aquilo a urna 
ilusáo de ótica do contraste entre as luzes e a obscuridade da 
porta de s a íd a ... lembras-te disso?

—  Sim; lembro-me.
—  Pois bem. Aquéle que te parecía um rapaz encantador.. .  

que te causou tantos ciúmes. . .  tanta inveja. . .  tanto despeito. . .  
Quem era?

—  Aquéle era o diabo. Dan^ou com aquelas que já  lhe per- 
tencem, com aquelas que nao tém o menor escrúpulo da impu
r e z a .. .  Contigo nao quis danzar, porque ainda eras pura, e 
sabia que vi rías te con fessar...

Ficou a jovem impressionadíssima com aquelas revelares 
do Santo e prometeu que nunca mais iría a um baile.

E tu, jovem leitora, náo achas que contigo poderia acon
tecer. . .

124.
UM PREFEITO L1VRE-PENSADOR LEVA NA CABEgA

Há cérea de quarenta anos entrava numa vila da Austria o 
coronel Dobner von Dobenau com o seu batalháo. la estabelecer 
ali o seu quartel de invernó.

A popula?áo alegrou-se com isso, pois esperava fazer bons 
negócios com os oficiáis e soldados e contava, alcm disso, com 
bom número de distra^Ces.

O prefeito da cidade, acompanhado de seus conselheiros 
municipais, saiu a saudar o coronel. Éste era fervoroso católico e 
um de seus filhos era padre. Mas, ignorando essas circunstáncias, 
e julgando-o livre-pensador, o prefeito dirigiu-lhe longo discurso, 
insistindo na alegría que os habitantes da cidade sentiam com a 
presenta da tropa que, certamente, viria quebrar a monotonía 
da estaíáo hibernal. Náo póde deixar, porém, de mostrar seu 
desagrado pelas práticas religiosas, dizendo:

—  Urna só coisa desagradável há aquí, meu coronel: E ’ 
que hoje, precisamente, os padres deram inicio a urna grande 
missáo que vai durar mais de oito dias. Infelizmente náo a po
demos impedir, apesar de vermos na mesma um grande des-
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mancha-prazeres. O batalháo deve, entretanto, consolar-se com 
o pensamento de que ésses dias passarao e, logo depois, a ale
gría será muito maior.

Terminado o discurso, o coronel, carregando os sobrolhos, 
respondeu em tom séco:

—  Senhor prefeito, nao vejo na missao absolutamente ne- 
nhum desmancha-prazeres. Pelo contrário; eu só nao assistirei 
aos sermoes da missao, quando o servifo nao mo permitir. E 
meus oficiáis, bem como tóda a tropa, teráo o prazer de me 
acompanhar. Eu só sinto nao ter o poder, senhor prefeito, de 
mandar também a vós e aos vossos conselheiros a todos os ser- 
móes. As prega9oes nao vos fariam mal nenhum; muito ao con
trário, elas vos fariam imenso bem.

Após o seu destemido discurso, retirou-se fríamente o coro
nel, deixando bastante desapontados e confusos os seus visitantes.

E a li?3o foi bem merecida.

125.
OLA! VOCÉ VIROU C A R O LA ?...

Pedro Jorge Frassati, falecido santamente em Turim a 4 de 
abril de 1925, era f '’ho de um ilustre embaixador.

Muito rico, conservou, entretanto, sua inocencia, sua fé e 
um corá^áo extremamente sensível ás miserias alheias.

Tornou-se um campeáo de Cristo e um apóstelo do bom 
exemplo. Frassati nao era désses que só praticam a religiáo quan
do encerrados dentro de quatro paredes. A propósito lé-se em 
sua biografía o fato seguinte:

Um dia, ao sair duma igreja, conservava ainda na mao o 
seu rosário. Um conhecido passa por ali justamente naquele mo
mento e, nao perdendo a ocasiao, diz-lhe, mofando:

•— Olá, Jorge! vocé virou c a ro la ? ...
E Jorge, sem se perturbar, responde prontamente:
—  Nao; eu continuo apenas um bom cristáo; e disso nao 

me envergonho, antes me glorio.
Antes de expirar —  e contaya sómente vinte e quatro anos 

de idade —  Frassati féz a seguinte profissáo de fé:
—  Cada dia compreendo melhor a gra?a de ser católico. 

Pobres, infelizes os que nao tém fé. Viver sem a fé, sem urna 
heran^a que se possa defender, sem urna verdade que se possa 
sustentar por um combate continuo, nao é viver, é vegetar. Nao
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devemos vegetar, devemos viver; porque, apesar de tódas as 
decepçôes,. devemos lembrar-nos sempre que somos os únicos 
a possuir a verdade. Temos urna fé que defender, e a esperança 
de chegar à nossa pátria. Para o alto os coraçôes e avante 
sempre pelo triunfo do reinado de Cristo na sociedade.

E Jorge Frassati foi um désses apóstolos do reino de Cristo 
na sociedade; foi um militante da Açâo Católica, foi um com- 
batente ardoroso até à morte.

126.
A COLEGIAL QUE SE CONVERTEU

Estudava num colégio de irmás urna menina de treze anos 
apenas.

Era alma forte; era cora^áo indómito. Nao sei o que tinha 
aquela criatura, mas exercia urna influéncia pavorosa sóbre tó
das as colegas que viviam com ela. . .  Quando pregava a revo
lu to  entre suas companheiras contra as ordens das Irmas, a 
revoluíáo estalava tumultuosa, e só a máo forte da Superiora 
conseguía impor de novo a disciplina.

Um dia aquela menina altiva e insolente foi severamente 
repreendida e castigada.

Aquela tarde nao poderia sair a passeio com as colegas. 
Tinha que ficar no colégio, escrevendo cem vézes estas pala- 
vras: Primeiro mandamento da lei de Deus: Amarás o senhor, 
teu Deus, com todo o teu cora^ao, com toda a tua alma, com 
tódas as tuas fór^as.

Ficou na sala vigiada por urna professóra. . .  Pós o papel 
diante de si e come9ou a escrever: Primeiro mandamento da lei 
de Deus: Amarás o Senhor, teu D e u s ... E continuou escre
vend o... Logo estava can sad a... Largou a pena e passou os 
olhos pela sala. Bem em frente, pendurada na parede, estava urna 
devota imagem de Jesús Crucificado... Contemplou-o como ja 
máis o contemplara. Parecia-lhe que aquelas palavras que aca- 
bava de escrever, a ela eram dirigidas por aquéle santo Cristo, 
que tinha diante dos o lh o s ... Lentamente, solenemente, com 
acento de ternu ra... com olhos cheios de lágrim as... dizia-lhe 
aquéle Deus amoroso: Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o 
teu cora9á o . . .

Que se passou entao naquela alma forte e naquele cora9áo
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indómito, que lhe saltaram as lágrim as... e ali mesmo se ajoe- 
lhou. . .  e se fixaram longo tempo os olhos daquele Deus-amor e 
daquela menina-revolu5áo?

Em seguida levantou-se. . .  pediu humildemente licensa á 
mestra para ir uns instantes á capela. Tinha sede de falar de 
mais perto com Deus. . .  e Deus estava ali, a dois passos déla, 
no sacrário.

Quando se levantou estava regenerada... Desde aquéle dia 
foi a santa do colégio. . ;

Anos mais tarde, quando o capeláo e o confessor falavam 
déla, diziam: As almas assim ou sao grandes santas ou gran
des pecadoras.

Naquela tarde de sua vida come^ou a ser santa e o foi até 
o fim, até o heroísmo.. .

127.
COMO MORRE UM VIGÁRIO

O pároco de Constantina, em térras de Sevilha, era um ho- 
mem de fé ardente.

Prenderam-no os bárbaros comunistas, lan^aram-no numa 
asquerosa prisáo, deram-lhe muitas pauladas, negaram-lhe todo 
o alimento e, por fim, fizeram em nome do comunismo o que nao 
poderiam deixar de fazer, isto é, saquearam a casa paroquial e 
a igreja.

Mas foram mais longe: conduziram-no á pra^a pública e 
ali o apresentaram aqueles mesmos paroquianos pelos quais ele 
trabalhara durante vinte e seis anos. A multidáo, enfurecida pe
los vermelhos, saciou contra éle o seu ódio vil.

Levaram-no outra vez á igreja. Cinco dias durava já o mar
tirio; há cinco dias que nao via sua querida igreja paroquial. 
Ao entrar nela voltou-se com grave dignidade para aquéles sa
crilegos, e disse-lhes:

—  Perdóo-vos o que a mim me tendes feito; mas profanastes 
a igreja de Deus e sentiréis o péso da justiija divina.. .

Aproximou-se do altar do Santíssimo e . . .  que dorf viu 
que as sagradas partículas tinham sido atiradas ao ch a o .. .  Quis 
ajuntá-las.. .  mas nao póde. Derrubaram-no por térra e ali 
mesmo o golpearam bárbaramente. Quis dizer:
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—  Viva Cristo Rei! e nao terminou. Um vil assassino atra- 
vessou-lhe a cabera com urna bala. . .

Alguns meses mais tarde, a 15 de dezembro, quando a ci- 
dade de Constantina caiu em poder das tropas espanholas, or- 
denou a cámara que desenterrassem o cadáver do pároco. Es- 
tava perfeitamente incorrupto. Tinha sóbre o peito um crucifixo. 
Aquéle santo Cristo se lhe incrustara completamente na car
n e . . .  Conseguiram separá-lo, mas a cruz ficou para sempre 
gravada no peito do mártir. Ficou incrustada a cruz em seu 
p eito .. .

Trazei também vós no cora?áo o espirito de Jesús Cristo 
e, estou certo, nao deixareis de perdoar a todos os vossos 
inimigos.

128.
OLHAI PARA O ALTO

S. Afonso, um dos homens mais santos e sábios, gostava 
de recordar o tato seguinte.

Caminhavam por montes e vales uns homens ricos e amigos 
dos prazeres. Eram caladores? Nao sabemos; o certo é que 
se internaram pela floresta adentro e no meio déla, entre as 
árvores frondosas, encontraram urna choupana. Aproximaram-se 
e dentro déla viram um anacoreta, cujo rosto era o retrato duma 
alma que gozava de paz.

—  Irmáo —  perguntaram aquéles senhores —  que fazes 
aqui?

—  Irmáos —  respondeu o ermitáo —  vim procurar a fe- 
licidade.

—  A felicidade? Nós gozamos da abundancia das riquezas; 
corremos de diversao em diversao e, contudo, nao pudemos achar 
a felicidade; e tu a procuraste aqui?

—  Aqui a procurei e aqui a encontrei.
—  Encontraste mesmo a felicidade?
—  Sim; olhai por esta janelinha da minha choupana. Por 

ai so vé a minha felicidade.
Os caladores precipitam-se para a janelinha e olham an

siosos. Em seguida, mal-humorados, dizem:
—  Irmáo, enganaste-nos como um velhaco.
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—  Nunca, nunca —  replicou o santo solitário; é porque nao 
olhastes bem; tornai a olhar. Garanto que por ai se vé a minha 
felicidade.

Segunda vez chegam-se os homens á janelinha, olham por 
todos os lados e, agastados, dizem:

—  Irmao, pela segunda vez nos enganaste. És um impostor.
E o solitário, com aquéle ar de paz que nunca o abando-

nava, responde:
—  Irmáos, nao olhais bem. Asseguro-vos que nao vos en

gano: olhai melhor, pois garanto que daí se vé a minha fe
licidade.

Os homens, desejosos de descobrir a felicidade, olham, tor- 
nam a olhar para baixo, para cima, para os lad o s.. .  e por fim 
dizem:

—  Irmao, nao nos enganes mais. Por aqui nao se vé nada; 
apenas árvores e um pedacinho do c é u ...

—  Isso, isso (exclamou radiante de alegría o ermitáo), isso, 
isso. Ai está a minha felicidade. Quando tenho algum sofri- 
mento, quando a dor me atormenta, contemplo ésse pedacinho 
de céu e digo a mim mesmo: Tudo passa; dentro em pouco 
estarei no céu. A a^igria enche a minha a lm a ...

Ésse solitário era S. Antáo. Fóra para o deserto em busca 
da felicidade. Passou os longos anos de sua vida em ora^oes 
e peniténcias. Olhava para o alto e via um pedacinho do céu! 
Teve lutas terríveis com o espirito do mal; nao via o fim da- 
quela guerra; mas olhava para o alto, e via um pedacinho do 
céu!

Sofreu fome, calor e séde; a carne pedia comodidade, o ci
licio atormentava-o, molestava-o a pobreza do h áb ito ... Olhava 
para o alto e via um pedacinho do céu!

Passaram-se os dias e passaram-se os anos. Olhava sem- 
pre para o alto, e o pedacinho do céu parecia-lhe cada vez mais 
próximo, cada vez maior. Afinal, um dia nao vé mais a térra, 
nao vé mais o deserto. Ante seus olhos surgia urna cidade fantás
tica. Aquilo era a térra da promissáo, era a pátria de Deus, 
era o que tantas vézes vira de longe: o céu! o céu!

E a alma de S. Antáo, que vivera para Deus, para a ora
dlo, para a peniténcia, para a santidade, para o céu, entrava 
gloriosa no paraíso. . .

139



129.
A MENINA QUE REZAVA PELOS AVIADORES

Do alto do pulpito um dos mais famosos oradores contem
poráneos da Espanha dirigía sua palavra eloqüente a um se- 
ieto auditório.

Era na festa de Nossa Senhora de Loreto e éle falava aos 
aviadores que a haviarn escolhido por padroeira. Falou-lhes 
assim:

“Aviadores de minha pátria, aínda vos lembrais? Era nos 
primeiros dias do nosso Movimento contra o comunismo. Vós, 
tódas as manflas, em vossos avioes de bombardeio, em forma
d o  impecável, voáveis sóbre térras de Castela, e, ousados e des
temidos, internando-vos ñas zonas montanhosas de Biscaia, íeis 
romper com vossas bombas o cinturáo de ferro de Bilbao.

O que, porém, nao sabéis é que ali, ñas margens do Ebro, 
todos os dias, guardando o seu rebanho, estava urna menina 
que nao passaria dos onze anos. Ao ver-vos ficava emociona
da: ajoe!hava-se e com as máos postas rezava a Nossa Senhora 
por vós para que triunfásseis dos inimigos de Deus e da Es
panha, e para que nao sofrésseis nenhuma desgrana. E quando 
em vossos avioes desaparecíeis ao longe, a menina, sempre de 
joelhos, levava os dedos da mao direita á boca, imprimía néles 
um beijo e vo-lo mandava a vós, heróis da pátria e soldados 
da fé.

Os avioes tinham já desaparecido e a menina continuava 
ainda de joelhos rezando por vós. Grabas a Deus estáis com vida.

Nao deveis (quem sabe?) a vossa vida as ora?6es daquele 
anjo de onze anos que guardava seu rebanho de ovelhas em 
térras de Castela?”

E aquéles frios aviadores, acostumados a desafiar a morte 
e a permanecer tranqiiilos e calmos no meio dos tremendos pe- 
rigos dos ares, choravam como crianzas.

130.
CALVARIO DE UMA MAE

Queréis um exemplo de paciéncia e resignado de urna mae 
sublime e heróica?

Foi sempre boa aquela senhora. Nascera na pobreza e nos 
trabalhos dos campos passara os anos da juventude. Quando 
estava para completar vinte e cinco anos casou-se com um 111690
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bom como ela, e, como ela, lavrador de pobres campos, que eram 
tóda a sua fazenda.

Tiveram cinco filhos: trés meninos e duas meninas. Esta- 
vam todos aínda na infáncia, quando lhes morreu o pai. A po
bre viúva pos a sua confianza naquele Senhor que nos livros 
sagrados se chama a si mesmo “consólo e amparo das viúvas”. 
E nao esperou em váo. Trabalhou muito a pobre máe; mas afi
nal teve a consolado de ver qüe seus filhos cresciam fortes e 
bons. Naquela casa nao faltava o pao ganho com o trabalho 
honesto e comido em paz e gra?a de Deus.

O mais velho dos filhos disse um dia á mae: “Mae, vou a
N. para ver se ganho algum dinheiro para nós”. Foi a N. e,
poucos dias depois de lá chegar, morreu.

Disse o segundo filho: “Mae, eu nao vou a N.; vou á Ca
pital á procura de urna colocado para que nao tenhas de traba- 
ihar tanto”. E foi á Capital; mas apenas lá chegou, perecen 
num incéndio.

O terceiro filho disse um dia á mae: “Mae, eu nao vou nem 
a N. nem á Capital; ficarei em casa cultivando nossos pobres 
campos. Deus jamais nos negará um pedazo de pao”. E um dia 
subiu a um morro em companhia de um amigo; e éste, ao ex
perimentar urna arma, sem querer desfechou-lhe um tiro e ma-
tou-o; e o pobre a t  ficou no meio do caminho estendido e ba- 
nhado no próprio sangue.

A filha mais velha, derramando lágrimas sóbre os finados 
irmáos, disse á mae: “Mae, que pecado teremos cometido para 
que Deus nos prove tanto? Vou para o convento”. E para o 
convento foi; e oito dias depois a levavam ao cemitério.

Por fim, a última filha, que contaría uns dezesseis anos, 
disse á máe: “Mae, nao chores; enquanto eu viver, nao te fal
tará um pedazo de pao. Vou para a cidade aprender costura e 
corte”. E foi para a cidade; mas, no primeiro motim comunista, 
urna bala perdida varou-lhe a cabefa e ela caiu morta.

A máe nao tinha mais lágrimas nos o'hos. Inclinava a ca- 
be?a, chorava e rezava. Por fim, ficou doente, teve de meter-se 
na cama, onde, durante anos, dores horríveis nao lhe deram 
descanso. Contudo, a Providéncía divina nao a desamparou: nun
ca faltaram almas boas que cuidassem déla.

Um missionário, que por ali pregava, foi um dia visitá-la. 
Sentou-se á cabeceira do catre e ela contou-lhe a sua trágica 
historia. Quando terminou, chorava e solu^ava.
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—  Filha —  disse-lhe o Padre Missionário —  estás agora 
conformada com a vontade de Deus?

—  Padre —  respondeu —  já sou velha; já  completei oi- 
tenta e quatro anos. Oitenta e quatro anos, Padre, dizendo mili
tas vézes ao dia: “Faţa-se a vossa vontade, assim na térra co
mo no céu”.

Virou a cabeţa e fixou o crucifixo pendurado â parede. 
Era éle a sua esperanşa.

Ai tendes urna mulher simples, urna mulher camponesa, que 
aprendeu, na sua fé e no seu amor a Deus, a liţăo dificílitna da 
paciencia e da conformidade ñas penas e dores da vida.

131.
O CONSOLO DE LÚCIFER

Um dia, voltando da térra, chegou um demonio ao infer
no. Estava triste e abatido. Dirigindo-se a Lucifer, o rei das 
trevas, disse:

—  Chefe, falhou completamente o meu esfór^o. Mostrei ao 
Filho do homem todas as riquezas e grandezas do universo e 
prometi-lhe dar-lhe tudo aquilo com a única condi?áo de que 
me adorasse.. .  E eis que éle me repeliu com desprézo.

—  Consola-te, meu filho, responde Lúcrier, mesmo que ésse 
esteja perdido, todos os outros nos pertencem ...

Depois de algum tempo regressa o demónio de sua nova 
excursao pela térra e diz:

—  Chefe, está tudo perdido. O Filho do homem acaba de 
fazer ao povo, no monte Tabor, um sermao sem igual. Éle afasta 
a todos das vaidades terrenas e impele-os para o reino de Deus.

—  Consola-te, meu filho, diz Lúcifer, éles gostam de ouvir 
palavras novas e be!as, mas nao as poem em prática. Esquecer- 
se-ao délas como se esqueceram dos ensinamentos dos profetas.

Faz o demónio outra excursao pela térra. Quando volta ao 
inferno, chega-se ao poderoso rei Lúcifer e, desanimado, diz:

—  Meu chefe, o nosso poder está liquidado para sempre. 
O Filho do homem selou sua doutrina com a própria vida, pro- 
vando assim que é realmente o Filho de Deus.

—  Nao te aflijas demais, meu filho, replicou Lúcifer, éles 
serao nossos apesar de tudo. O Filho do homem provou, é ver- 
dade, por sua morte na Cruz, que é o Filho de D eu s... mas 
consola-te, meu fiel emissário, os homens nao creráo néle.
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Meu irmáo, tira déste imaginário diálogo urna preciosa li?áo 
para tua alma, isto é, que nao deves viver, como os pagaos e 
os libertinos, sem fé, sem religiáo, sem Deus.

132.
SEM PRE MAIS

Perguntai a S. Paulo o que deveis fazer para vos tornar- 
des semelhantes a Jesús Cristo. S. Paulo nao vos enganará. Ele 
é o doutor que mais admirávelmente exp5e as leis divinas de 
nossa perfeigao na vida espiritual. . .

—  Santo Apóstolo, temos a fé de Pedro, o discípulo es- 
colhido por Jesús Cristo para seu vigário na té r ra ...  Basta-nos?

—  Nao basta.
—  Temos a caridade para com Deus e o amor para com o 

próximo, que aprendemos do discípulo predileto de Je s ú s ... 
Basta?

—  Nao.
—  Temos a fortaleza heróica demonstrada pelo Batista an

te os inim igos.. .  Basta?
—  Nao.
—  Temos a q,.nfianga em Deus que distinguiu o patriarca 

S. José, o qual mercceu ser tido por pai de Je sú s .. .  Basta?
—  Nao basta, n a o .. .  Escutai o que vos digo: Jesús Cristo 

é o modelo que deveis ter sempre diante dos olhos. . .  é o re
trato que haveis de reproduzir em vosso corpo e em vossa alma. 
E quem era Jesús Cristo? Era a caridade, era a justiga, a man- 
sidáo, a prudéncia e a p aciéncia ... Era a beleza de Deus ma- 
nifestando-se aos olhos humanos, para que néle nos transfor
memos. Tendes, pois, de trabalhar, trabalhar muito, até que se- 
jais retratos perfeitos désse divino M odélo...

—  Mas, santo Apóstolo, nossa carne é iraca, nosso cora- 
gao é louco, nossa concupiscencia é animal, nossas inclinagóes 
perversas, as tentagóes sao muitas, os demónios rodeiam-nos dia 
e noite, o mundo nos fascin a .. .

—  Trabalhai! E ’ preciso imitar a Jesús Cristo. Essa é a 
única segura garantía de nossa eterna salvagáo. Se temos a sua 
graga, temos tu d o.. .

—  Mas isso será trabalho de muitos anos.
—  Tendes razao: é trabalho de tóda a vida. Mas para isso
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é que Deus nos pós no mundo, para isso é a vida. Se nao a en
tendéis assim, estáis tristemente equivocados.. .

T rabalh ai!.. .  Tendes diante de vós urna eternidade para 
descansar e gozar de vossas virtudes.

133.
C A S T O ... SEM RELIGIAO?!

Estava aquéle médico na flor da idade. Era cabeça leviana 
e andava cheio de orguiho por sua ciéncia va. Além disso, re
legara a fé a um canto de sua inteligéncia e, segundo havia 
aprendido de seus mestres sem religiâo, afirmava que para viver 
bem e ser feliz bastava a luz da razáo.

Por aquéles di.as um famoso fregador, um homem de elo- 
qüéncia singular, alvoroçara toda a cidade.

O vaidoso doutor afirmava à bôca-cheia, no círculo de suas 
amizades, que iria entrevistar o famoso orador e que o havia de 
encurralar com a força de sua discussáo.

E lá se foi, com efeito, seguido de alguns amigos zombe- 
teiros e curiosos. Achando-se frente à frente com o missioná- 
rio, o doutor disse entre outras coisas:

—  Padre, eu nâo pratico a religiâo; sou, porém, homem hon
rado e posso garantir-lhe que sou casto.

Sorriu maliciosamente o ilustre pregador e observou:
—  C a sto ? ... Casto sem religiâo?!
—  Sim, casto —  insistía o doutor.
—  E vai a tôda especie de cinema?
—  Naturalmente.
—  E lé toda espécie de livros?
—  Tudo o que cai sob os meus olhos.
—  Desvia o olhar quando se encontra com alguma beleza 

provocadora?
—  Oh! pelo contrário.
—  E diz que nâo reza?
—  Nada.
—  E diz que é casto?
—  Digo.
—  Pois bem —  replicou aquéle homem apostólico, aquéle 

profundo conhecedor do coraçâo humano; —  acredito que o se- 
nhor seja casto, mas casto como os cachorros.
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E nada mais d isse .. .  E havia dito tu d o .. .  O doutor mor- 
deu a língu a.. .  os amigos sorriram m aliciosamente... e o mis- 
sionário interrompeu bruscamente o diálogo. Todos estavam de 
acórdo: sem a prática da ora?ao nao podiam ser castos. E seria 
refinada loucura afirmar o contrário.

134.
DIALOGO COM SAO PAULO

Jesús Cristo diz de si mesmo: “Eu sou a luz do mundo”. 
Nos lábios seus e nos lábios de seus apóstolos, em poucos anos, 
viu o mundo a formosura dessa luz e ficou envolvido em seus 
raios.

Duvidais? Interrogai S. Paulo, o gigante da verdade e do 
amor, o apóstolo que nao descansa, a bóca que nao cala, as 
mâos que nâo desmaiam, o coraçâo que nunca se apaga. Ai o 
tendes: interrogai-o.

—  Santo Apóstolo, donde vens?
—  Da Grécia.
—  Percorreste a Arábia?
—  Tóda.
—  Estiveste na'A sia?
—  Cheguei às Suas praias mais remotas.
—  E visitaste Atenas?
—  Falei no Areópago, bem como nas ruas de Corinto, de 

Tessalonica e Éfeso.
—  Pensas em ir a Roma?
—  Até lá chegarei. Tenho ardentes desejos de avistar-me 

com os Césares do mundo.
—  Estiveste na prisao?
—  Muitas vézes.
—  Sofreste naufrágios?
—  Très vézes me vi nos abismos do mar.
—  Estiveste em perigo de morte?
—  Em muitos; a cada passo.
—  Sofreste fome?
—  Sim.
—  Frió?
—  Também.
—  Odios e calumas?
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—  Isso, toda a vida; prego a verdade e nao me créem; pre
go o amor e odeiam-me.

—  Santo Apóstolo, descansa!
—  Nao posso.
—  Modera tuas energías.
—  Tudo me parece pouco.
—  És incompreensível.
—  Sou a lógica, a lógica da verdade, a lógica do amor.
O Apóstolo cala-se um instante. Pensa. Levanta a cabera e 

prossegue:
—  Vi o meu divino Mestre. Conheci-o na estrada de Da

masco. Compreendi que é a verdade, a luz. Levo-o no cora?áo: 
é um fogo que me abrasa. Levo-o nos lábios: é urna luz que 
me guia e me arrebata. Poucos anos faz que andamos pelo 
mundo, eu e os demais Apóstolos, pregando a sua doutrina, 
anunciando a sua lei. Erguei os olhos e’ véde: a fé tem sido pre
gada em todo o universo. Jesús Cristo conquista toda a térra, 
porque ele é a luz, é o sol da verdade. Viva Jesús Cristo!

135.
UM MENTIROSO CRUEL

O czar Nicolau, que há cem anos gover'nou o império russo, 
foi um dos homens mais sanguinários. A sua crueldade arrancou 
a vida a milhares de filhos da Igreja Católica; maior, porém, 
foi o número dos que tiveram urna morte lenta nos trabalhos 
focados e nos horrendos cárceres do clima horrível da Sibéria.

Entretanto, diante dos reis europeus e sobretudo diante do 
Soberano Pontífice, fazia sempre alarde de sentimentos religio
sos e humanitários. Indo a Roma, o poderoso e sanguinario czar 
foi recebido em audiencia por sua Santidade o Papa Pió IX. O 
Pontífice perguntou-lhe como tratava os católicos. E o czar, 
com a mais vil hipocrisia, respondeu:

—  Muito bem, Santíssimo Padre.
Nao pode o Papa sofrer a vileza daquele coracáo traidor. 

Levantou-se de seu trono, fitou o poderoso imperador com ma
jestosa dignidade e com voz forte e enérgica disse:

—  Mentís!
O imperador russo nao pode conservar-se em pé; ficou co

mo que aniquilado.. .  e saiu dali aterrado, como se urna tem-
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pestade tivesse estalado sóbre sua cabera e o fogo de um raio 
o ameafasse. Desceu rápidamente as escadas do Vaticano e íoi 
ocultar-se no palácio em que se hospedava.

Também a vós, milhares de cristáos. . .  também a vós, mi- 
Ihares de ca tó lico s... pergunta o vigário de Jesús Cristo:

—  Amáis a Jesús Cristo?
E respondéis com hipócrita serenidade:
—  Amamos!
—  Mentís! vos dirá o Papa e com razáo, pois:
Nao sois vós que profanáis os dias santos de guarda?'.. .  

Nao sois vós que abandonáis a ora^áo e os Sacram entos?... 
Nao sois vós que desprezais os Mandamentos d ivinos?...

E nao mentis aos homens, mas a Jesús C ris to ... ao pró- 
prio D e u s !.. .

136.
O PUNHAL DA IMPUREZA

Aquéle móío nao conhecia maior tesouro neste mundo do 
que o corad o de sua máe.

Filho e máe viviam sózinhos no mundo. E eram felizes, 
porque possuíam a n iior felicidade da vida: a felicidade do amor.

Mas aquéle rnó^o corne^ou a sofrer de urna doen^a esqui- 
sita. Tremiam-lhe as p ern as... O tremor nervoso subia pouco 
a pouco pelo corpo e, quando chegava á cabera, estourava a lou- 
cura. Naqueles momentos de furiosa loucura, o rapaz procurava 
urna faca, empunhava-a e corría por tóda a casa, com os olhos 
arregalados, gesticulando ferozmente, e gritando: “Minha máe, 
minha máe! Onde está minha máe? Quero matar minha máe!”

Cessava a loucura. O filho voltava a si. Conhecia sua lou
cura e, de joelhos, pedia mil vézes perdáo a sua máe. Dizia-lhe: 
“Máe, minha máe, se um dia, num désses arrebatamentos, eu te 
tirasse a v id a ? ... Que seria de mim? Morrena de dor”.

Assim, táo grandes eram os temores da máe como as an
gustias do filho. Sabéis o que ele resolveu fazer? Quando sen
tía que o tremor có n ca v a  a subir-lhe pelo corpo, pegava urna 
corda muito forte, corría para a máe e dizia-lhe: “Amarra-me, 
máe, amarra-me”. E a máe amarrava fortemente as máos do filho.

No momento em que a loucura subia á cabeija, éle soltava 
rugidos de fera e gritava: “Onde está minha máe? Quero matar
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minha máe!” Mas, como poderia fazer-lhe mal, se tinha as maos 
bem .amarradas?

Passada a loucura, o mo?o tomava aquela corda e beija- 
va-a com loucuras de a m o r...

Meu irmao, alerta! Quando sentires que vem chegando a 
tenta?áo, o perigo, toma o rosário, cinge-te com as cadeias da 
ora^áo. Reza e serás fo r te ...  Quando passar o perigo, beijarás, 
reconhecido e grato, o teu rosário, que te livrou do punhal da 
impureza.

137.
D. BOSCO CONFESSA UM DEFUNTO

Havia um jovem, chamado Carlos, que só pensava em vi- 
ver e divertir-se. Mas eis que cai doente, táo doente que o mé
dico lhe dá apenas algumas horas de vida. Quis confessar-se a 
D. Bosco, que lhe era muito a feitad o , mas D. Bosco nao póde 
ir. Confessou-se a outro sacerdote, mas a confissáo nao foi sin
cera, pois ocultou faltas graves.

E o jovem m orreu... Comunicaram logo a D. Bosco que 
o seu querido Carlito falecera. Nesse momento urna voz mis
teriosa parecía segredar a D. Bosco que c infeliz nao se con- 
fessara bem. Saltou do leito, correu á cas« do defunto... Ali 
estava Carlito imóvel, amarelo, endurecido: ia ser colocado no 
c a ix á o ... D. Bosco ordenou que todos deixassem o aposento; 
ali só ficaram o santo e o cadáver.. .

D. Bosco, talando ao ouvido do defunto, disse:
—  Carlito!
O rapaz abriu os olhos e fitou-os em seu santo diretor.
—  Onde estiveste? —  perguntou-lhe o servo de Deus.
—  Padre, numa regiáo misteriosa e desconhecida. Vi mui- 

tos demónios e todos me queriam arrastar ao inferno. Diziam que 
tinham direito sóbre mim.

—  Filho, é porque nao te confessaste bem. Ocultaste um 
pecado por vergonha, nao é verdade?

—  Sim, padre; mas agora quero declará-lo.
E o rapaz confessou com grande humildade seus pecados 

e sacrilégios.
—  Padre, se nao fóra esta grande misericórdia de Deus, 

eu estaría perdido para sempre.
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D. Bosco, erguendo a destra, deu-lhe a absolvigao. Rece- 
beu-a o jovem com grande recolhimento e n.a atitude da mais 
profunda gratidáo. O santo abriu a porta e disse aos que espe- 
ravam do lado de fora:

—  Podem entrar.
E n traram ... e l.an?aram um grito de surprésa e de terror. 

O morto estava sentado na cama. Parentes e amigos caíram de 
joelhos, mudos de assombro.

D. Bosco inclinou-se e disse ao ouvido do jovem:
—  Carlito, agora que estás na gra^a de Deus, que é que 

desejas: viver ou morrer?
—  Padre, responden o rapaz, quero morrer.
Eríquanto o santo lhe dava a bén?áo, Carlito deixava cair a 

cabera sóbre o travesseiro, juntava as máos sobre o peito, fe- 
chava os olhos e . . .  morria.

138.
O FILÓSOFO E O BARQUEIRO

Um barqueiro transportava um filósofo em sua barca.
Durante a trave~sia, disse o fi.lósofo ao barqueiro:
—  Entáo, meu „velho, vocé sabe alguma coisa?
—  Eu? Sei remar e nadar.
—  Nao sabe filosofía?
—  Nunca ouvi fal.ar disso.
—  Nao sabe astronomía?
—  Nao, senhor.
—  Nao conhece a gramática?
—  Também nao, senhor.
E assim foi o filósofo perguntando muitas coisas e o bar

queiro respondendo:
—  Nao sei nada disso.
—  Pois, assim, vocé perdeu a metade da vida, acrescentou 

o filósofo.
Nisso, distraídos pela conversa, deram contra um rochedo, 

partiu-se a barca e os dois naufragaram. . .  O barqueiro, na
dando, alcan?ou a margem; ao passo que o filósofo se afo- 
gava. O barqueiro, malicioso, gritou-lhe:

—  Senhor filósofo, nao sabe nadar?
—  Nao.
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— Ah! nao sabe? Entáo o sr. é um infeliz; perdeu a vida 
inteira. Suas astronomías e filosofías nao lhe servem para nada.

Isto mesmo se pode dizer dos que sabem tudo déste mun
do, menos a doutrina crista, pois: A ciencia mais apreciada é 
que o homem bem acabe: porque, no fim da jornada, aquéle que 
se salva sabe, e o que nao, nao sabe nada.

139.
O SOLDADO E O OVO

A pessoa que sabe sofrer com paciéncia é semelhante a 
um anjo.

Cont.a Spirago que, num hospital servido por Irmas de 
Caridade, achava-se um soldado em tratamento. Certo dia pe- 
diu lhe trouxessem um óvo cozido. Poucos instantes após urna 
das Irmas servia ao enfermo o óvo cozido; mas aquéle individuo, 
querendo, ao que parece, provar a paciéncia da religiosa, re- 
jeitou o óvo bruscamente, dizendo:

—  Está duro demais.
Retirou-se a Irma em siléncio e, depois de alguns minutos, 

trouxe outro óvo; mas o doente rejeitou-o de novo, alegando:
—  Está mole demais.
Sem mostrar o menor indicio de impaciéncia, foi a Irma, 

pela terceira vez, á copa e trouxe ao soldado um vaso com água 
fervente e um óvo fresco e disse-lhe com tóda calma:

— Aqui tem o senhor tudo que é necessário; prepare o 
óvo do modo que lhe agradar.

Essa paciéncia inalterável da boa Religiosa causou ao sol
dado tal impressáo, que nao pode deixar de exclamar:

— Agora compreendo que há um Deus no céu, urna vez 
que há tais anjos na térra.

Por ai se vé que pela paciéncia se pode fazer um grande 
bem ao próximo.

140.
POR QUE D E V O  S O F R E R  T A N T O ?

S. Pedro Mártir (f 1252), da Ordem Dominicana, teve de 
sofrer incríveis calúnias e persegui?5es, sendo éle, afinal, ino
cente e santo. Ajoelhou um dia aos pés do Crucifixo e queixou-se 
a Nosso Senhor de seus sofrimentos:
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—  Senhor, que mal fiz eu para sofrer tanto?
Enquanto assim se lamentava ouviu o Santo, como vindas 

da Cruz, estas palavras:
—  E que mal fiz eu para sofrer tanto na cruz? Teus so- 

frinientos nao se podem comparar com os meus. Suporta-os por 
isso com paciencia.

Estas palavras deram ánimo ao Santo. Daí ein diante, 
quando tinha de sofrer, olhava para o Crucifixo, lembrando-se 
que o Filho de Deus teve de sofrer ¡mensamente mais do que ele.

141.
A CONFIANÇA RECOMPENSADA

O imperador Napoleâo I entrou, certa vez, num restau
rante de Paris, acompanhado de seu ajudante Duroc. Ali nin- 
guéni os conhecia. Depois de haverem tomado a sua refeiçâo, 
e apresentada a conta de 14 francos, aconteccu que nenhum 
déles tinha dinheiro consigo.

O imperador estava incógnito e nao quería dar-se a conhe- 
cer. Seu ajudante Duroc, dirigindo-se à dona do restaurante, pe- 
diu-lhe que tivesse paciéncia de esperar urna hora e o pagamento 
seria feito pontuab .ente. A dona, porém, urna velha milito se
gura, nao concordou; pelo contrário, ameaçou-os com a policía 
se nao pagassem ¡mediatamente.

A coisa ¡a ficando feia, quando o garçon, interessando-se 
pelos hóspedes, disse à patroa:

—  Estes senhores fazem-me boa impressâo; nâo devem ser 
gente má. Pagarei por éles os 14 francos. Se me enganar, per- 
derei eu o dinheiro e nâo a senhora; mas peço-lhe que deixe 
os homens em paz.

Em seguida pagou a conta. Os dois senhores agradeceram 
e logo se retiraram.

Passada urna hora, ou pouco mais, aparece de novo o aju
dante do imperador e, dirigindo-se à dona, pergunta:

—  Dona, quanto vale éste seu restaurante?
—  Em todo caso mais que 14 francos, respondeu ela um 

tanto agastada.
Mas o senhor insiste:
—  Diga seriamente: quanto quer por éste seu restaurante?
—  Bem; 30.000 francos e nem um céntimo por menos.
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Puxando a sua carteira, pagou-lhe Durdc aquela soma e 
disse:

—  Por ordem de meu amo faço presente dêste restaurante 
ao garçon em reconhecimento pela confiança que depositou 
em nós.

Admirada, perguntou a velha:
—  E quem era aquêle seu companheiro?
—  E ’ o imperador N apoleâo...
Se assim recompensa um homem a confiança nêle deposi

tada, como nâo recompensará o bom Deus a que nêle deposi- 
tarm os?.. .

142.
VOCE TEM RAZAO

Havia um senhor rico á moderna, que nao quería saber de 
religiáo, nem de igreja, nem de preceito pascal, nem de orazáo.

Com éle vivia, há muitos anos, um ótimo criado, piedoso, 
fiel e que Ihe quería muito bem. £sse criado, valendo-se da con
fianza que Ihe dava o patráo, dizia-lhe ás vézes:

—  Mas, senhor patráo, pense também um pouco em Deus 
e em sua alma.

—  Fique traqüilo, respondia-lhe o patrD. Veja: ou eu sou 
predestinado e entáo me salvarei da mesma forma sem ir á igreja 
receber os sacramentos e rezar; ou nao sou predestinado, e entáo, 
faga eu o bem que fizer, me condenarei do mesmo modo.

Aconteceu que, um dia, aquéle senhor caiu doente. Chamou 
logo o servo fiel e disse-lhe:

—  Vá chamar o médico para mim.
O criado ouviu, mas náo foi. Chegada a tarde sem que o 

médico aparecesse, perguntou o enfermo:
—  Vocé náo chamou o médico?
—  Escute, senhor patráo; eu pensei assim: ou Deus des- 

tinou que meu patráo sare, e entáo sarará também sem médico; 
ou destinou que morra, e entáo, mesmo com todos os médicos 
do mundo, morrerá igualmente; por isso é inútil chamar o 
médico.

—  Vocé é um bóbo, um imbécil! gritou o patráo, furioso. 
Deus náo quer fazer milagres sem motivo, quer que empregue
mos os meios que estabeleceu. Em caso de doenga quer que se 
chame o médico; e vocé vá correndo chamá-lo, ouviu?. . .
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- Sim; sim, senhor; vou já ; mas, por que o senhor patráo 
nao raciocina do mesmo modo quando se trata de sua a l ma ? . . .  

A observado era acertada e o patráo teve de responder:
—  Vocé tem razáo!

143.
O PRESEN TE DE NATAL

Conta o académico francés J. Marmier que, na manhá de 
Natal, Bertinha, filha do porteiro, entregou-lhe seus jomáis e 
cartas. Tinha na máo urna moeda de prata novinha de cinco 
francos e disse-lhe:

—  Olha o que o Menino Jesús me encarregou de te dar.
Olha a menina com olhos grandes aquela moeda e exclama:
—  Como é bom o Menino Jesús!
—  Sim, éle quería pór esta moeda em teus sapatinhos na 

chaminé, mas nao os viu.
—  Meus sapatinhos! E ’ possível? Lá estavam e de manhá 

lá encontrei urna boneca e urna laranja. . .
—  Sim, mas como nesta noite de Natal tem Jesús muito 

que fazer e me conhece bem, parou só um instante e disse: “Isto 
é para a Bertinha”.

—  Jesusinho sabe o meu nome?
—  Como náo? Sabe e deu-me essa moedinha para ti.
—  Ah! murmurou Bertinha juntando as máozinhas, terei 

que lhe agradecer muito.
E subiu correndo escada acim.a para mostrar á mamáe o 

presente que lhe mandara o Menino Jesús.
Se algum livre-pensador lesse por acaso esta historia, diría 

provávelmente que o académico e a Bertinha sáo dois idiotas, 
mas . . .  que talentosos, que sábios sáo os livre-pensadores!

144.
O SACRIFICIO POR JESU S

Um sacrificio —  disse a máe —  seria, por exemplo, em 
lugar de gastar em brinquedos os cinco cruzeiros que te deu a 
vovó pelo Natal, dá-los por amor de Jesús a algum menino po
bre que náo tem o que comer nem o que vestir.
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O menino calou-se. Na manha seguinte, porém, quando foi 
abracar a mamae, disse-Ihe:

—  Mamae, quero fazer um sacrificio pelo Menino Jesús, 
Vou dar os cinco cruzeiros ao pobrezinho enférmo que um dia 
déstes fomos visitar.

Ao café pos de lado o pao com manteiga.
—  Nao tens fomc, filhinho?
—  Guardo-o para o pobrezinho.
—  Come, eu te darei outro para o pobrezinho.
—  Nao, nao, mamae! Nao seria a mesma coisa; nao seria 

um sacrificio para o Menino Jesús.
Brotaram lágrimas dos olhos da feliz mae . . .

145.
MAQAS E ROSAS DO CÉU

No ano de 304, no maior furor da persegui9ao movida por 
Diocleciano, urna virgem crista, chamada Dorotéia, foi condu- 
zida ao tribunal do governador de Cesaréia, na Capadócia. Co
mo nao quis sacrificar aos deuses e aos ídolos pagaos, a es
posa de Cristo teve de sofrer horrível martirio. Tranquila no 
meio dos tormentos, disse ao juiz:

—  Apressa-te a fazer o que queres, e sejam os suplicios o 
caminho que me leve ao celeste espóso. Amo-o e nada temo. De- 
sejo os tormentos, pois sao leves e passageiros, unía vez que 
por éles chegamos as delicias do paraíso, onde há frutos e flo
res de maravilhosa formosura e suavidade, que nunca murcham, 
fontes de águas vivas, onde os santos se desalteram na alegría 
eterna de Jesús Cristo.

Ao ouvir estas palavras o assessor do juiz, um letrado cha
mado Teófilo, dirigiu-se á Santa cacando e rindo:

—  Envia-me rosas e ma^ás do jardim de teu espóso do 
paraíso quando lá chegares.

—  Sim, eu as enviarei, respondeu a jovem.
Notemos que se estava em pleno invernó.
O verdugo apoderou-se da virgem e cortou-lhe a cabera.
Teófilo, chegando em casa, contou a pilhéria aos amigos 

entre zombarias e sarcasmos. De repente, porém, apareceu-lhe 
um menino de rara beleza, levando ñas pregas de seu manto

154



très magníficas maçâs e très rosas de cxtraordinária frescura 
e fragrância.

—  Eis aqui, disse, o que a virgem Dorotéia prometeu en- 
viar-lhe da parte de seu espôso do céu.

Teófilo, estupefato, tomou as maçâs e as rosas e, contem- 
plando-as um instante, exclamou:

—  Verdaderamente Jésus Cristo é Deus, o Deus que nâo 
engana.

Fazendo esta confissâo, Teófilo selava a sua sentença de 
morte.

Algumas horas depois conduziam-no ao suplicio, tornan- 
do-se mártir da mesma fé católica de que antes zombara.

146.
UM INSTINTO DIVINO

Há coisas que só Deus pode ensinar ás crian9as. Elas tém 
ás vézes idéias de anjos que espantam os grandes. Para cele
brar a primeira comunháo de seus filhinhos, costumam as máes 
preparar lindos vestidos brancos que simbolizam a alvura da 
alma e complétame a festa interior do cora9áo. Lindas flores 
enfeitam o dia da jorimeira comunháo. A alma, entretanto, tem 
lá suas flóres que ninguém vé nem suspeita.

Urna menina se preparava com admirável fervor para re- 
ceber Nosso Senhor, pela primeira vez, em seu cora9§o.

Faltavam poucos dias para a solenidade e a máe, julgan- 
do causar alegría á filhinha, disse: —  Amélia, venha experi
mentar o vestido branco.

Sobre a mesa do quarto estava estendido um belíssimo ves
tido de seda branca. A máe esperava urna explosao de alegría, 
mas enganou-se. Vendo o vestido, Amélia parecía cobrir-se de 
tristeza.

—  Que é isso, Amélia? Nao gosta do vestido?
—  Ah! mamáe, éle vai me distrair. Naquele dia quisera 

ver só Jesús, pensar sómente néle e falar só com éle. Fa9a, ma
máe, um vestido mais simples e serei feliz, como os pobrezi- 
nhos. . .

—  Vocé é um anjo, disse a máe abra9ando-a. Só Deus po
de ter ensinado a vocé essas coisas!

155



147.
BEIJAR A MAO DO PADRE

Um grupo de alegres rapazes combinaran! fazer urna ex- 
cursáo. lam bem dispostos, levando cada um a sua merenda, 
quando se encontraram com um padre modesto e bondoso. To
dos beijaram a máo do ministro de Deus. Todos, nao, porque 
dois, que pareciam ter idéias revolucionárias, logo depois ca- 
9oaram dos companheiros e disseram:

—  Vocés nao passam de uns beatos.
—  De modo nenhum, respondeu um déles; bons cristaos, 

isso sim. Por que beijam vocés as maos de suas maes? Porque 
lhes dáo de comer e vestir, ou os curam quando é preciso, nao 
é? Pois bem; nós beijamos a mao do sacerdote porque com ela 
nos reparte o pao da Eucaristía, nos aben?oa, perdoa-nos os pe
cados e dirige-nos no caminho do céu.

—  Bobagens! responderam os mal educados. Isso era cos- 
tume em tempos atrasados; hoje nao se beija mais a mao da 
máe e menos aínda do padre.

—  Vocés estao muito enganados. Se nao beijam sua máe, 
nem sao agradecidos ao sacerdote, também nao merecem o nome 
de homens, pois faltam-Ihes os sentimentos !• 'manos. Temos que 
respeitar os ministros de Deus, como a nossos pais, porque real
mente sao pais de nossas almas.

148.
CASTIGO DO CÉU

A 18 de fevereiro de 1881, numa sexta-feira, houve em Mó- 
naco um escandaloso baile de máscaras. Muitos dos mascarados 
ridicularizavam as vestes sacerdotais e os hábitos religiosos, fan- 
tasiando-se de frades e de freirás, fingindo-se muito gordos com 
enchimentos de estópa e lă.

Alguém imprudentemente usou de fogo para acender o ci
garro, fogo ésse que pegou num dos vestidos e as chamas se 
propagaram como um rastilho de pólvora. Doze daqueles sa
crilegos mascarados morreram no meio do pánico, e os ou- 
tros, sofrendo dores horríveis, foram transportados ao hospital, 
onde alguns vieram a falecer e outros ficaram com as cicatrizes 
das queimaduras como lembranţa do infeliz divertimento.
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Em presença desta horrível catástrofe, tôda a cidade ex- 
clamou:

— Castigo! Foi castigo do céu!

149.
O RESPEITO  DO IMPERADOR

No ano de 325, apôs très séculos de cruéis perseguiçôes, 
movidas pelos imperadores pagaos contra os discípulos de Je
sús Cristo, puderam afinal reunir-se em Nicéia os bispos de todo 
mundo, para celebrar o primeiro Concilio ecuménico ou universal.

A ésse concilio assistiram trezentos e quinze bispos e ¡nú
meros sacerdotes. A éle assistiu também o grande imperador 
Constantino, que fizera cessar a perseguiçâo contra a Igreja, con- 
vertendo-se ele próprio ao catolicismo.

O imperador, cheio de respeito para com os ilustres prela
dos, quis ocupar o último lugar na augusta Assembléia e, além 
disso, nao se assentava antes dos Bispos ou sem obter permissáo 
para isso.

Terminado o grandioso Concilio, perguntou alguém ao mo
narca:

—  Por que mostrava vossa majestade tanto respeito áque- 
les homens?

—  Meu amigo, ^disse o imperador, o sacerdote, embora re
vestido de urna dignidade divina, é homem e pode pecar; mas 
nenhum de seus pecados deve diminuir o nosso respeito. Digo- 
lhe mais: se visse um sacerdote pecar, em vez de publicar ou 
divulgar o pecado déle, cobriria o sacerdote com meu manto im
perial para subtraí-lo às murmuraçôes.

Aquéle imperador tinha razao. O caráter sacerdotal é de- 
um valor ¡menso, impresso embora, algumas vézes, numa al
ma fraca.

150.
VIVA CRISTO REI!

No México, nao faz muitos anos, um presidente, chamado 
Calles, perseguiu com furor nao só os padres, mas também to
dos os católicos militantes. Em setembro de 1927 os soldados 
de Calles prenderam très jovens: José Valéncia, Nicolau Na
varro e Salvador Vergas, porque faziam propaganda em favor 
da religiao.
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Depois de maltratá-los brutalmente, conduzir.am-nos, a 3 
de janeiro de 1928, para longe da cidade, e ali os espancaram 
e feriram com cútelos. Repreendeu-os José Valência, dizendo:

—  Sois uns perversos, martirizando-nos ferozmente; Deus 
vos perdoe!

E dirigindo-se aos companheiros, recordou-lhes que eram 
católicos, que a verdadeira pátria era o céu, para onde logo 
partiriam.

E todos os très gritaram: Viva Cristo Rei! Viva a Mae de 
Deus! Furiosos, os cruéis soldados os espancaram de novo e 
cortaram-lhes a lingua, dizendo:

—  Vamos ver se agora falais e rezáis!
Ao volver-se o mártir para seus companheiros para mos- 

trar-lhes o céu, fuzilaram-no e em seguida cortaram-lhe a cabeça.
Os outros dois companheiros imitaram o heroísmo do pri- 

meiro.
Em seguida aquela soldadesca tomou os cadáveres e, le- 

vando-os à cidade, deixou-os no meio da praça, como se ti- 
vesse realizado urna grande façanha.

Acudiu logo uma multidâo ¡mensa de curiosos. Chamaram 
também a mâe do jovem mártir José Valência. A heróica se- 
nhora, em vez de chorar, olhos fixos no céu exclamou:

—  Senhor, bendigo-vos por terdes disposto que eu fosse a 
mâe de um mártir!

E julgando-se indigna de abraçar o corpo do filho, bei- 
jou-lhe os pés devotamente.

151.
QUE LHE PARECE?

Apresentou-se, certo dia, num convento, urna jovem que de- 
sejava ser religiosa. Parecía ter muito boas disposicóes, mas a 
Superiora, querendo experimentar-lhe a vocacáo, percorreu com 
ela as dependéncias da casa, e foi dizendo:

—  Esta é a nossa capela. Aqui mora o Dono da casa: é 
Jesús. O que file manda se faz; o que Éle proíbe, se deixa; o 
que nao pede, se adivinha.

Rezaram ali um instante e, continuando a visita, disse a 
Superiora:
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—  Aquí é a sala de jantar: tudo pobre. Sendo assim, neste 
refeitório nao se prova nenhum manjar delicado, entende?

—  Sim, senhora, responde a jovem.
—  Esta é a sala de trabalhos; como sabe, todas as reli

giosas vivem trabalhando e rezando; descanso, só no céu.
Passaram a outro corredor e a Superiora indicou urna cela 

à jovem, dizendo:
—  Este será o seu quarto; é limpo, mas pobre, até na mo

bilia. Será a sua morada para tôda a vida: aqui vocé fará pe- 
niténcia por seus pecados e pelos pecados do mundo, ouviu?

—  Sim, senhora.
Saíram para fora da casa, andaram alguns passos e:
—  Olhe, disse a Superiora, neste hôrto, quando vocé fa- 

lecer, será enterrada, sem nenhuma pompa, aos pés daquele 
grande Cristo.

A jovem, sem dizer palavra, contemplava a bela imagem 
de Jesus Crucificado.. .

—  Que lhe parece? Tem m éd o ?...
—  Nao, madre, respondeu. Está tudo bem. Nao tenho mé

do, nao; porque na capela, na sala de trabalhos, no refeitório, 
na cela, no jardim e em tôda parte vi o Crucifixo; éle me dará 
forças para sofrer. Se tanto padeceu Jesus por mim, por que 
nao hei de padecer ; m pouco por éle?

E a jovem foi a'Ceita. E tornou-se santa.

152.
HEROÍSMO DE UM ANCIAO

S. Policarpo, um dos grandes heróis da Igreja Católica, era 
bispo de Esinirna e discípulo de S. Joáo Evangelista. Foi um 
dia detido por um piquéte de soldados, aos quais recebeu e tra- 
tou com muita caridade, convidando-os a se assentarem á sua 
mesa para a ceia.

Pediu-lhes depois lhe dessem tempo para encomendar 
a Deus a Igreja e seus perseguidores. Feita a sua orafáo, pós- 
se a caminho com os soldados, que o maltrataram cruelmente 
durante toda a viagem, pagando com violéncias os beneficios 
que lhes fizera o santo bispo.

Conduzido á presen9a do governador, quis éste convencé-lo 
que era melhor sacrificar aos deuses e salvar a vida do que dei- 
xar-se martirizar. Falou-lhe assim:
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—  Venerável anciao, amaldi^oa a Cristo e eu te porei em 
liberdade.

—  Faz oitenta anos que sirvo a Jesús Cristo e déle só te- 
nho recebido favores e beneficios; por que, pois, haveria de 
amaldi5oá-lo?

—  Se as feras nao te dilacerarem —  insistiu o governador 
—  serás queimado vivo.

—  Bem se ve que desconheceis o fogo eterno do inferno, e 
por isso me amea^ais com o tormento do fogo terreno e pas- 
sageiro.

Condenado á fogueira, o fogo, em vez de queimá-lo, formou 
unía como grinalda ao redor déle, nao lhe causando o menor 
daño.

Atravessaram-no entáo com a espada e, assim, terminou 
gloriosamente a sua vida terrena o heroico confessor de Jesús 
Cristo e defensor intemerato da Santa Igreja.

153.
SAO CARLOS E A EPIDEMIA

Em 1576 propagou-se a peste na cidá 1e de Milao (Itália) 
com força e velocidade aterradoras. As mortes eram continuas.

S. Carlos Borromeu, zelosíssimo arcebispo daquela infeliz 
cidade, nao encontrava pessoas que quisessem cuidar dos ern- 
pestados, nem sacerdotes que sacramentassem os agonizantes.

A angustia do Santo era grande; nao podía ver aquela ca- 
lamidade; precisava remediá-la. la, éle mesmo, de casa em casa, 
visitava e socorría os enfermos, começando pelos mais graves. 
Saía, depois, à janela das casas e, com vozes que cortavam os 
coraçôes, convidava tanto a sacerdotes como a seculares a que 
o ajudassem naquela obra de caridade.

Ante aquéle formoso exemplo do santo Arcebispo, muitos 
cidadáos se sentiram impelidos a socorrer os empestados. Até 
os sacerdotes, que haviam fúgido, voltaram para sacramentar 
os moribundos, sendo coadjuvados por outros vindos do es- 
trangeiro.

Naquela terrível epidemia, que durou ano e meio, perderam 
a vida dois jesuítas, dois barnabitas, quatro frades capuchinhos 
e cento e vinte sacerdotes seculares.
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Assim sacrificaram a sua vida corporal aqueles zelosos mi
nistros de Deus para a salvafao eterna das almas, muitas das 
quais, sem os auxilios da religiao e sem os santos sacramentos, 
se teriam precipitado no inferno eternamente.

Para aplacar a cólera divina, organizou S. Carlos grandes 
procissóes de peniténcia, sendo éle o primeiro a tomar parte 
nelas, caminhando a pé e descalco e dirigindo ao céu fervoro
sas preces.

154.
NAO QUERO QUEBRAR O JEJUM

S. Frutuoso, bispo que era de Tarragona, na Espanha, foi 
encarcerado por certo governador romano chamado Emiliano. 
Condenado a morrer queimado a fogo lento, achava-se ao pé da 
fogueira quando, alguns cristaos, compadecidos, lhe ofereceram 
de comer para que nao desfalecesse.

—  Nao, disse o confessor da fé, nao quero quebrar o je- 
jum; assim chegarei ao céu mais depressa.

Todos ficaram muito edificados com tal exemplo de fide- 
lidade ás leis da Santa Igreja.

155.
CORTEM-LHE A CABEQA

Conta-se que Teodorico, famoso príncipe ariano, tinha a 
seu servido um católico, a quem estimava muito, a ponto de 
nomeá-lo seu ministro. Ésse individuo, querendo merecer aínda 
mais as grabas do príncipe, renunciou á religiao católica e abra- 
90U a ariana, que era urna perigosa heresia.

Ao ter noticia dessa resolu to  do seu ministro, dirigindo- 
se aos seus dois guardas, disse-lhes o príncipe:

—  Cortem-lhe a cabera!
Estranhando os guardas aquela ordem, acrescentou Teo

dorico:
—  Cortem-lhe a cabera porque, se éste homem é infiel a 

Deus, nao deixará de ser infiel a mim, que nao passo de um 
puro homem.

E o ministro, que esperava grandes favores á custa de sua 
religiao, foi ¡mediatamente decapitado.
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156.
OS SANTOS E A CARIDADE

a) S. Pedro Nolasco, filho de urna nobre familia da Pro
venía, era devotíssimo de Nossa Senhora. Em conseqüéncia de 
urna visao que tivera ele, S. Raimundo e o rei Jaime I, fun
daran! urna Ordem (de Nossa Senhora das Mercés) para remir 
os cristáos cativos dos mouros. Os religiosos comprometer-se- 
iam, se necessário fósse, a resgatar os cristáos á custa da pró- 
pria liberdade.

S. Pedro foi o primeiro a dar o exem plo... Vendeu tudo 
quanto possuía, viveu paupérrimo, como bom religioso, e certa 
vez, que pregava na África, ficou como refém para libertar al- 
guns cativos. Sofreu ¡números e indizíveis martirios dos mouros 
naquelas térras de bárbaros.

Recuperou, por fim, a liberdade, vindo a falecer aos sessenta 
e nove anos de idade, numa noite de Natal.

Seu corpo exalava um suave odor que encheu todo o con
vento, e seu rosto apresentava um resplendor celeste: eram o 
odor e o resplendor da santidade.

b) S. Pedro Claver foi, como todos o, santos, um perfeito 
imitador de Jesús C risto .. .  Náo se dedteou, como S. Pedro 
Nolasco, a remir os cativos, mas passou tóda a sua vida no 
nieio dos escravos negros. Nascido em Verdú, perto de Lérida, 
féz sua carreira eclesiástica em Barcelona. Aos vinte e um anos 
entrou na Companhia de Jesús, e logo embarcou para a Amé
rica, onde aguardav.a a chegada das naus carregadas de escra
vos negros. Explicava a doutrina crista aqueles pobrezinhos, 
curava os enfermos e purgava-lhes as chagas, chegando a bei- 
já-las por mortifica<;áo e amor de Jesús Cristo.

Conseguiu desta forma converter a muitos milhares de es
cravos. E como se lhe mostravam gratos todos aquéles que por 
seu ministério se viam livres das enfermidades do corpo e da 
ignorancia religiosa!

Assim entendiam e praticavam os santos o verdadeiro amor 
ao próximo.
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157.
. ..SA IU  TOSQUIADO!

Um senhor, que gostava de festas familiares, convidou seus 
parentes e amigos para urna festa de familia.

No meio dos convidados apareceu também um m6?o désses 
que querem, nessas ocasioes, passar por engranados.

Quando o dono da casa se pós a fazer as o r a je s  da mesa, 
o rapaz negou-se a rezar alegando ser ateu, isto é, nao crer 
em Deus.

Todos reprovaram tal procedimento. Vendo-se contrariado 
e meio envergonhado, disse:

—  De maneira que o único que nesta casa nao eré em 
Deus sou eu? E deu urna grande gargalhada: ah! ah! ah!

Urna senhora, que estava assentada ao lado déle, replicou:
—  Nao se ria tanto, mó?o: nesta casa, além do senhor, há 

dois gatos e um cachorro que também nao créem em Deus. 
Mas, como nao tém entendimento nem sabem falar, nao podem 
dizer que pensam como o sen h o r...

Foi buscar 13 e . . .

158.
C A ST IO U E -M E !...

Chegou a urna vila urna professóra que nao cria em Deus. 
E querendo corromper as alunas, disse-lhes:

—  Vamos ao ditado; escrevei! E ditou-lhes despudorada- 
mente:

—  Nao existe Deus; os que créem néle sao uns bobos, aos 
quais se deveriam por orelhas de burro.

Ao recolher e corrigir os ditados viu que urna menina es- 
crevera:

—  Eu creio que existe Deus.
—  Por que escreveste isto, senhorita? Olha que te cas- 

tigarei.
—  Minha mae —  disse a menina —  ensinou-me que existe 

Deus, e acrescentou que é preferível deixar-se matar a ofender 
a Deus, nosso Criador. Se a senhora quiser castigar-me, casti- 
gue-me; Deus e minha mae estarao contentes comigo.

Comoveu-se a professóra diante daquelas palavras pronun
ciadas por sua alunazinh.a, e mais tarde converteu-se.
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159.
NA MINHA FÁBRICA NAO SE TRABALHARA

Um comerciante tinha em sua fábrica centenas de operá- 
rios, cujo trabalho devia ser continuo e a suspensao do mesmo 
nos dias festivos importava na perda de grandes lucros. Apre- 
scntou-se ao bispo e perguntou se podia considerar razáo su
ficiente para trabalhar em dias festivos a considerável perda que 
sofría, e em consciencia pedia-lhe licenpa para trabalhar depois 
que os operários tivessem ouvido niissa. O bispo disse-lhe que 
escrevesse ao Papa. Ele o féz e a resposta favorável foi enviada 
ao próprio bispo, que foi encarregado de comunicá-la ao co
merciante. Chamou-o e disse-lhe:

—  O Papa outorgou-vos a dispensa solicitada; mas o vosso 
exemplo há de influir nos outros, os quais nunca entenderlo 
suficientemente o motivo da dispensa, pois o público nao racio
cina e só verá um favor concedido a um rico. Véde se queréis 
tomar sóbre vós essa responsabilidade e se na hora da morte nao 
tereis de arrepender-vos de haver dado motivo para que outros 
faltassem contra a lei de Deus.

—  Está bem, senhor bispo; na minha fábrica nao se tra- 
balhará em nenhum dia de festa. Prefiro perder bom dinheiro a 
arcar com tanta responsabilidade.

160.
CONTA UM M1SSIONÁRIO

Foi chamado para assistir um velho moribundo que vivia 
numa casinha perdida numa vasta planicie. Levou consigo o ne- 
cessário para celebrar a missa. Tratava-se de um senhor de ori- 
gem francesa que há quarenta anos vivia na regiao de Filadélfia 
e fazia vinte anos que nao vira mais um padre. O missionário 
atendeu ao enfermo, celebrou a missa para dar-lhe a comunháo 
e, terminada a a?áo de grabas, perguntou ao doente:

—  Que prática especial féz o senhor durante a sua vida 
para merecer a assisténcia de Deus nos seus derradeiros ins
tantes?

O velho pensou um pouco e disse:
—  O único bem que fiz foi caminhar todos os sábados ses- 

senta quilómetros para ir á vila confessar-me, comungar e puvir 
a missa no domingo. Isto fiz sempre até que meus incómodos 
mo impediram.
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Foi isso precisamente que Ihe mereceu a graga de receber 
os últimos sacramentos.

161.
COMO ÉLE MEDITAVA NA MORTE

S. Efrém ia freqüentemente, á tardinha, meditar junto as 
sepulturas. Triste e pensativo ia de túmulo em túmulo, lendo 
as inscriíóes e nomes dos defuntos: príncipes da cidade, ma
gistrados da provincia, ricos senhores, sábios admirados pelo 
mundo.. .  As vézes o Santo chamava-os em voz alta por seus 
nomes: ninguém lhe respondia. Onde estáo aquelas soberbas fi
guras de homens e de mulheres aos quais todos se sujeitavam? 
Aquelas línguas que só falavam de seus próprios méritos e dos 
defeitos alheios? Onde estáo? Onde estáo aqueles ouvidos que 
só queriam ouvir seus próprios louvores?

Tudo se tornou pó e cinza. Lembra-te, ó homem soberbo, 
que és pó! Entáo S. Efrém voltava para casa mais humilde e 
mais paciente.

162.
G. MUNDO PER V ER TE. . .

S. Gabriel da Virgem Dolorosa, depois de passar a primei- 
ra juventude entre as lisonjas do mundo, refugiou-se na religiáo 
e nos primeiros dias de convento, pensando em seu amigo Fi- 
lipe Giovanetti, que era estudante no liceu de Espoleto, e te
niendo por éle, que se encontrava em muitas tenta9Óes de pe
cado, escreveu-lhe assim: “Tens razáo de dizer que o mundo 
está cheio de perigos e tropeas e que é coisa muito difícil po
der salvar nossa única alma; náo deves por isso desanimar. De- 
sejas a tua salva^áo? Foge dos maus companheiros. Desejas a tua 
salva<;áo? Foge dos teatros. Oh! é verdade, e eu sei por ex
periencia que é impossível entrar néles com a gra?a de Deus e 
sair sem a ter perdido ou pósto em perigo. Desejas a tua sal- 
va9áo? Foge das diversoes, porque naqueles lugares tudo se 
conjura contra a nossa alma. Foge enfim dos maus livros, pois 
é ¡ndizível o mal que éles podem causar aos cora9óes de todos 
e especialmente dos jovens. Dize-me: podía ter eu maiores di
versoes e prazeres do que gozei no mundo? Pois bem: que me 
resta agora? Confesso-o a ti: Náo me restam senáo amarguras”.
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163.
QUERIA MORRER MARTIR

O pequeño Orígenes tinha urna alma ardente e pura. Na- 
quele »tempo havia persegu¡9óes contra os cristaos. Bem o sa
bia o menino, e nao tinha meció, antes tinha grande desejo do 
martirio para testemunhar com a vida e o sangue seu amor a 
Jesús Cristo. Resolverá secretamente entregar-se ñas máos dos 
verdugos e teria morrido mártir se a astucia de sua máe nao 
tivesse conseguido impedi-lo. Aquela santa mulher compreendera 
o propósito do filho e, antes que éste despertasse naquela ma- 
nhá perigosa, escondeu-ihe os vestidos e obrigou-o a ficar na 
cama (Eusébio, Hist. Eclesiástica).

Como é possível que um menino tivesse tanta coragem, 
tanta fé e tanto entusiasmo a ponto de desejar a morte? Era 
possível, porque seu pai, o beato Leónidas, também morrera co
mo mártir.

Ai está, prezados país, vossos filhos cresceráo segundo os 
vossos exemplos. Vós os queréis obedientes: obedecei também 
vós a Deus. Vós os queréis religiosos, puros, honrados, traba
jad o res : freqüentai também vós os sacramentos e exercitai- 
vos ñas virtudes cristas.

164.
AMOR AOS ENFERMOS

Os missionários católicos nao encontram campo mais difí
cil de conquistar para a fé do que entre os maometanos. Quan- 
tas experiéncias nao terminaram em sangue?! Escolheram, en- 
táo, o método de praticar a caridade antes de a ensinar. Ante 
os missionários, que curam os enfermos e protegem os ¡nfelizes, 
também o orgulho muçulmano se dobra. Irma Rosália, filha da 
caridade, trabalhava num dispensário. Para extrair os dentes da- 
queles pobrezinhos, era mister primeiro vencer o horror às pin
ças, e a Irma usava das mais carinhosas expressoes árabes: Co
ragem, meu coraçâo, minha alma, meus olhos! E a pobre mu
lher, depois de curada, retira-se dizendo: Que Alá conserve 
suas máos!

Alguns muçulmanos, que esperavam seu turno, diziam: “Se 
todos os infiéis (chamam assim aos cristaos) váo para o in
ferno, para Irma Rosália far-se-á urna exceçâo”.
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Quando, em Damasco, a religiosa cuidava de um doente, 
éste lhe disse: “Estou reduzido á última miséria; tenho esposa 
e filhos e nenhum dos meus pensa em consolar-me. Tu, que 
és estrangeira, vens á minha pobre casa para me socorrer; tua 
religiáo é melhor do que a minha”.

Assistindo a urna jovem musulmana, Irma Rosália deu-lhe 
urna medalha de Nossa Senhora que a enferma beijou e pós 
ao pesado. A Irma criou coragem e apresentou-lhe um Cruci- 
fixo. E ’ coisa inaudita para um mu9ulmano beijar o C rucifixo.. .  
entretanto a jovem o beijou; e os parentes e amigos nao só nao 
o impediram, como até o aprovaram.

Oh! quanto bem se pode fazer, tratando os doentes com 
amor, com verdadeira caridade crista.

165.
TENS O NOME DE C R IST A O ...

O pobre “rei de Roma”, o pálido filho de Napoleáo I, teve 
que passar na Austria os poucos anos de sua juventude. Fo- 
ram dias dolorosos para éle. O ministro Metternich, quando que
ría mortificá-lo, dizia-lhe que nao tinha nada de seu pai, nada 
que o fizesse capaz Je  governar. “Tens o chapéu, mas nao tens 
a cabera de teu pai”. A quantos que se dizem cristáos se pode- 
ria repetir o mesmo reproche: “Tens o nome, mas nao o cora- 
9áo de Jesús Cristo”.

Por qué? Porque nao ajudas o teu próximo nem te com
padeces déle.

166.
O QUE FALTAVA ERA A HUMILDADE

Serapiáo, o famoso Santo do deserto, recebeu um dia a 
visita de certo monge que continuamente se dizia pecador, e pe- 
dia-lhe conselhos de perfe¡9ao. O Santo, depois de havé-lo feito 
assentar-se á sua mesa, permitiu-se fazer-lhe algumas observa- 
9oes para o bem de sua alma. “Filho, —  disse-lhe com grande 
mansidáo e caridade —  estás no reto caminho, mas se queres 
progredir na perfe¡9ao, nao andes demais por aqui e acolá; fica 
em tua cela, atende á ora9áo, ao trabalho, ao recolhimento in
terior, do contrário. . . ”
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Nao póde nem acabar a frase, porque o monge ficou pá
lido, agitado e gritava como um possesso. “Irmao meu, disse 
Serapiáo, o que te falta é a humildade”.

Vá alguém fazer a mesma corre?ao a urna senhora, a urna 
jovem, e diga-lhe: Criatura de Deus, estás sempre fora de casa, 
de manhá, de tarde e á noite, gastando horas inteiras sem fa- 
zer nada, proseando inútilmente... Vereis que tempo-quente!.. .

167.
BEIJOU A MÁO DE SAO DOMINGOS

Um homem entregue a todos os vicios e atormentado pelo 
demonio, ouvindo dizer que S. Domingos estava em Bolonha, 
foi vé-lo, assistiu á missa que o Santo celebrou e depois correu 
a beijar-lhe a máo.

Apenas deu o respeitoso ósculo, experimentou um tal per
fume, que lhe parecía, fósse do céu, e como jamais experimentara 
em tóda a sua vida.

O mais maravilhoso é que, ¡mediatamente, se lhe apagou o 
fogo da luxúria e ele se converteu a urna vida sinceramente crista.

Era o efeito da palavra de Cristo: “Ide e mostrai-vos aos 
sacerdotes” (Le 17, 11).

Cristaos! quando as ten tares vos assaltarem; quando o de- 
mónio conseguir escravizar a vossa alma, apresentai-vos ao sa
cerdote para ouvir a santa missa ou, melhor, para vos confes- 
sardes. Também vos, como o pecador de Bolonha, experimenta
reis um perfume celestial, que é o odor da gra?a divina.

168.
AQUÉLE FUSO FLORESCEU

Conta-se que urna santa, a virgem Libéria, fiava todos os 
dias por amor de Deus e dos pobres, e eis que, de repente, em 
seu fuso fioresceram perfumadas flóres como nunca se viram 
em parte alguma do mundo.

Oh! se, como nos aconselha S. Paulo, fizéssemos tudo por 
amor de Deus, os Anjos veriam florescer os instrumentos de nos- 
so trabalho: a enxada do lavrador, o malho do ferreiro, a te- 
soura da costureira, a vassoura da criada, a panela da cozi- 
nheira, a pena do escritor!
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169.
SÓFOCLES E SEU S FILHOS

Um dos grandes poetas da Qrécia e do mundo, Sófocles, 
foi denunciado como louco por seus próprios filhos, que antes 
do tempo pretendiam a hera^a paterna. O processo foi inte- 
ressantíssimo e muita gente acudiu ao tribunal. Por um lado o 
velho poeta estava tranqüilo e por outro seus desnaturados e 
rebeldes filhos se esfor?avam por demonstrar a demencia do pai. 
Quando se calaram, reinou um profundo siléncio e todos fica- 
ram na expectativa. Entao Sófocles puxou de sob a toga a sua 
última tragédia e declamou-a diante dos acusadores, juízes e 
povo. Quando terminou, todos o aplaudiram frenéticamente e pe- 
diram que o glorioso anciáo fósse coroado com coroa de louro, 
enquanto seus indignos filhos, humilhados, correram a escon- 
der-se.

Para defender-se das acu sares e calúnias de seus filhos re
beldes nao tem a Igreja necessidade senao de apresentar seu 
Evangelho e suas obras.

170.
ZOMBAVAM DE NOÉ

Eram tantos os pecados do mundo que um dia Deus se 
arrependeu de ter criado o homem. Chamou a Noé, que era 
justo, e ordenou-lhe construísse um grande navio: a arca. Cen- 
to e vinte anos levou ele na construyo. S. Joáo Crisóstomo des- 
creve as zombarias que os homens corrompidos dirigiam a Noé. 
Diziam: Caduco! ó velho caduco! ó falso profeta! nao vés, co
mo o céu está limpo e sereno, enquanto tu ameacas com o di
luvio? Noé, porém, continua, martelando sem descanso. E aqué- 
les homens diziam: Todos anseiam pelo ar livre e o céu espa^oso 
e éste está a fazer urna casa de madeira para meter-se vivo ne'a 
com sua familia, com seus bens e com os an im áis!... Noé ter
mina a arca e entra. E aquela gente má anda ao redor assobiando 
e escarneccndo. Mas depois de sete dias as cataratas do céu 
abrem-se com estrondo, todos os ríos transbordam e as ondas 
do mar inundam a térra. Todos pereceram no diluvio universal; 
mas á arca flutuava sóbre as águas e Noé louvava a Deus. —  
Nossa vida na térra é como a arca de Noé. Tóda boa obra, que
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praticamos, é motivo de zombaria e de persegui£oes da parte 
dos inimigos de Deus. Nao recuemos, nao nos envergonhemos 
do Evangelho, nao nos deixemos vencer pelo respeito humano.

171.
FASCINADO PELO D1NHEIRO

Num domingo, em Nova-York, um excéntrico milionário 
chamou um de seus empregados e disse-lhe: “Sobre esta mesa 
há um milháo de notas de um dólar. Tudo é teu, se conseguires 
contá-las até meia-noite. Olha, sao seis horas da manhá”. O em
pregado ficou por uns instantes atordoado diante daquela mesa 
coberta de notas. Em seguida, com máo febril come?ou a con
tar: um, dois, dez, c e m ... um pacote, dois p aco tes... e quase 
que nem respirava. Está ali com a cabera reclinada, o olhar fi- 
xo, o corpo imóve!. . .  só as máos se agitam, e vao e vém rá
pidamente com a regularidade de urna máquina. Os sinos tocam 
para a santa missa, chamando o povo. Ele, debocado sóbre o 
dinheiro, nao ouve nad,a. Passam as h o ra s ... é meio-dia. Deve 
sentir fome, mas nem pensa em comer. Corita e conta. . .  Entra 
o sol. Onde estaráo seus filhos? teráo o q^e comer? Chega a 
n o ite ... as rúas estáo d esertas... a habitaipáo cheia de silén- 
cio e de sombras. Um criado acende a luz e leva-lhe um copo 
de vinho. O contador nem o percebe. Os olhos já estáo pesados, 
os ñervos retraem-se, os músculos das máos entorpecen!. . .  Está 
próxima a meia-noite. Ele, conta e conta sempre. Diante déle, o 
milionário que o contempla com frieza e de repente toma-lhe as 
máos e grita: “Basta! é meia-noite”. O infeliz náo tinha chegado 
nem á metade de sua faina. Dilata horrivelmente os olhos sem 
luz e um ataque cardíaco o acomete e éle cai morto.

Pobre louco que se deixara alucinar e seduzir pelo ouro! Em 
lugar do que esperava, só encontrou desengaños e a morte. Dés- 
tes loucos há por ai ¡números. Para a igreja, para a missa, para 
a alma, náo há tempo: devem ganhar dinheiro! Até que vem o 
demónio e diz: “Basta!”
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172.

A VOZ DO SANGUE CRISTAO

O sangue dos mártires dá testemunho da verdade católica. 
Nao foram raros os episódios como o seguinte:

Ñas catacumbas, no dia de Páscoa, muitíssimos cristaos es- 
tavam reunidos e assistiam á missa do Pontífice Caio. Durante 
a elevado da hóstia, enquanto o povo a adorava, ouviram-se 
gritos: “Morte aos Cristaos!” Eram gritos dos beleguins de Dio-, 
cleciano'que ali penetraram por trai?3o. Sem se mover do lugar, 
a multidao continuou adorando a Cristo na Eucaristía. Os sol
dados com suas espadas iam ferindo á direita e á esquerda.

“Filhos caríssimos —  exclamou o Pontífice Caio —  Cristo 
morreu e ressuscitou por nós. Coragem! ele quer coroar-nos”. E 
todos a urna voz gritaram: “Somos cristaos”.

A matanza continuou, mas ninguém vacilou.
As máes, apertando ao peito os filhinhos, diziam: “Vamos 

para o céu; o Senhor Jesús vem buscar-nos”.
O Papa Caio disse por sua vez: “Sou cristáo” ; e ao ser 

decapitado, sua cabera rolou pelos degraus do altar. Morreram 
os cr is ta o s ... morrru o P a p a ...  mas a Igreja nao morre! O 
tempo dos mártires, nao terminou. Em nossos dias temos tido 
mártires gloriosos, cujo sangue ilustra a nossa fé, fortalece a 
nossa confianza, entusiasma o nosso ardor e faz crescer o nos- 
so amor á Igreja.

173.
E ’ ELE, E’ A VIDA!

Numa linda manhá, assentado debaixo de frondoso carvalho 
do cabo Montenegro, Lamartine assistia á saída do sol. Tóda a 
criasáo parecía olhar para o oriente. Num instante brilhou o sol 
e parecía incendiar com seus raios o mar Mediterráneo. Entáo o 
poeta lan?ou um grito de entusiasmo: “E ’ éle, é a vida!”

Ah! ésse grito do poeta deveria ser também o nosso; co- 
nhego outro sol, o Sol divino, em comparasáo do qual (diz Mi
guel Angelo) o nosso sol é urna sombra. O Sol divino é 
Jesús. Quando todos os dias se eleva sóbre o altar, quando irra
dia sóbre o cibório, deveríamos sentir fome déle; sim, devería
mos correr á sagrada mesa cantando: “E ’ Éle, é a vida!”
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174.
AGORA ÉS MUITO RICO

Quando Jacob entrou na casa de Labâo, íódas as coisas 
começaram a prosperar: aumentou a propriedade dos campos, o 
número dos servos, o número do gado e todas as riquezas au- 
mentaram.

—  Olha, Labâo —  disse-lhe um día Jacob —  muito pouco 
possuías quando eu cheguei; “agora és muito rico”.

Estas palavras corn mais verdade no-las repete Jesús, quan
do vem à nossa alma na comunhâo. “Vé como eras pobre antes 
que eu entrasse em tua alma! agora és rico corn os meus dons”. 
Os que se aproximam do banquete divino teráo tudo o que ne- 
cessitam e ainda mais.

175.
SANTA CLARA E OS SARRACENOS

Muitos sarracenos, sedentos de sangue e de ódio, assalta- 
ram urna noite o convento de Santa Clara, em Assis.

No meio do pranto e das oraçôes das boas religiosas, a 
Irma Clara corre à capela, toma o cibório que continha as hós- 
tias consagradas e, por divina inspiraçâo, levanta-o contra os 
bárbaros que subiam ao mosteiro. Os primeiros ficam cegos por 
urna luz deslumbrante; os demais, batidos por urna fôrça pro
digiosa, fogem aterrorizados.

O demónio, o mundo e as paixóes sao como ondas de fero- 
zes sarracenos que de vez em quando assaltam a nossa alma. 
Nós somos traeos e medrosos como aquelas religiosas, inermes 
contra um exército de bárbaros armados; mas, se, como S. Clara, 
corrermos a Jesús, se levarmos a Eucaristía no coraçâo, sere
mos valorosos e invencíveis. Os apostólos, os mártires, as vir- 
gçns de onde tiraram fôrça e coragem nas perseguiçôes, nas 
luías contra o mal, contra os inimigos de Cristo? A comunhâo 
foi a sua fôrça; a comunhâo será também a nossa fôrça.

176.
A RECOMPENSA DA ESMOLA

Um dia apresentou-se um pobre a S. Catarina de Sena e 
pediu-lhe urna esmola por amor de Deus. Encontrava-se a Santa 
na igreja dos frades Pregadores e nâo tinha nada para dar ao 
mendigo. “Vem à minha casa e te darei bastante”.
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Mas o pobre ¡nsistiu: “Se tens alguma coisa, dá-me logo; 
nao posso esperar”.

Catarina procurou ansiosamente e encontrou urna cruzinha 
de prata, que, com gósto, passou ás máos do pobre.

Na noite seguinte, Nosso Senhor apareceu á Santa, tendo 
na máo a pequenina cruz adornada de pedras preciosas. “Co- 
nheces esta cruzinha?”

— Conhe90-a —  respondeu Catarina —  mas nao era táo 
linda”.

“Ontem tu a deste: a virtude da caridade tornou-a 'táo 
bela. Prometo-te que, no dia do Juízo, em presenta dos anjos 
e dos homens, mostrarei esta cruzinha para que tua glória seja 
infinita”.

177.
SANTA TERESA  E A SECURA ESPIRITUAL

Durante dois anos nao soube a Santa abrir a bóca para 
rezar. Quando se punha de joelhos, apenas juntava as máos e 
ficava recolhida, sentía um fastio tal que se levantava e ia fa- 
zer outra coisa. Até na comunháo sentía sua alma vazia e nao 
conseguía pronunciar nenhuma palavra. E, por dois anos, já 
que o confessor lhe- ordenava que comungasse, em lugar de 
fazer a agáo de grabas, punha-se a limpar os bancos da igreja.

“O’ Jesús —  disse urna vez com grande aflifáo —  nao é 
verdade que me abandonastes?”

E Jesús respondeu-lhe: “Em toda a tua vida nunca fizeste 
tanto bem como nestes dois anos”.

Também a muitos cristáos vem a prova?áo da secura e 
perdem o gósto da ora9áo, das boas obras. Ai daqueles que se 
deixam vencer e nao rezam, nao praticam o bem, nao obedecem 
ao confessor!

178.
O S 1NAL DA CRUZ E AS CRUZES

Quando S. Gregório Magno era secretário na córte de 
Constantinopla, reinava no trono do Oriente o jovem imperador 
Tibério II. Éste, passando um dia por um corredor estreito e es
curo de seu palácio, viu no mármore do piso gravada urna cruz 
e exclamou: “Meu Deus! fazemos o sinal da cruz na testa, na
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bóca e no peito e depois a pisamos”. Imediatamente mandou 
arrancar aquela do piso; debaixo, porém, havia outra gravada 
com o mesmo sinal. Depois a terceira, a quarta e mais outras 
sempre com o sinal da cruz. Quando estavam retirando a sétima 
pedra, ouv:u-se um murmurio de admiracáo. Havia debaixo da- 
quela pedra anéis de ouro, prata, rubis, pérolas, esmeraldas, co
lares, um tesouro de grandíssimo valor. O imperador contem- 
plava aquelas jóias a tremer de alegría e sem dizer urna palavra.

O imperador do Oriente pode ser um símbolo de todo ho- 
mem que passa pelo corredor escuro e estreito desta vida. Apre- 
sentam-se-nos muitos anos dolorosos, gravados com a cruz do 
sofrimento. Passam-se os anos, termina a nossa carreira e, na 
outra vida, encontramos as cruzes transformadas em imenso 
tesouro.

179.
CORAQÁO APEGADO A TERRA

S. Ambrósio fóra convidado a visitar a casa de um rico 
banqueiro de Miláo. Recebido com grande honra, o dono osten- 
tava todo o luxo de seu palácio, mostram o ao bispo as colu- 
nas vindas de Constantinopla, os vasos de^ouro, os ricos apo
sentos e a criadagem. S. Ambrósio calava-se; o banqueiro co- 
me?ou, entáo, a contar-lhe os éxitos extraordinários de suas 
especulares comerciáis; os contratos de compra e venda; o elen
co de seus bens na cidade e na campanha. Dizia-se feliz em 
tudo e tudo atribuía á sua habilidade e boa sorte. O semblante 
do bispo denotava tristeza; sem aceitar coisa alguma, levantou-se 
e retirou-se apressadamente daquela casa.

No dia seguinte chegou-lhe a noticia de que o palácio do 
banqueiro ruíra, sepultando debaixo de seus escombros as co- 
lunas vindas de Constantinopla, os vasos de ouro e com éles o 
seu proprietário.

O que sucedeu com aquéle proprietário, mais ou menos se 
dá com tódas as pessoas que se deixam seduzir pelas riquezas 
e prazeres, e se esquecem que tais bens, embora vindos da bon- 
dade de Deus, duram pouco. E que aproveita tudo o mais, se 
a alma vier a perder-se?
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180.
FAZENDO SENTINELA A JE SU S

Estando utn regimentó de infantaria estacionado em Or- 
leans, notou o cura da catedral que, todos os dias, das treze ás 
quinze horas, uní devoto soldado estava imóvel no meio da 
igreja. Chegava, fazia genuflexáo e conservava-se aprumado du
rante duas horas a fio e com o olhar fixo no tabernáculo.

Certo dia foi um capitáo visitar a catedral e o cura ex- 
pós-lhe o que se passava, dizendo: “Se o senhor esperar um 
pouco poderá vé-lo”. Passado algum tempo chegou o bom sol
dado e pós-se em seu lugar. Ó capitáo, reconhecendo-o, cha- 
mou-o e disse-lhe: “Que fazes neste lugar?”

“Duas horas de sentinela ao meu Deus”, respondeu com 
franqueza o soldado, e acrescentou: “Em Paris os grandes digni- 
tários tém seus guardas, meu general tem dois, o coronel tem 
u m .. .  e o Rei dos Reis, Jesús Cristo, nao terá nenhum? Venho 
fazer duas horas de guarda, porque amo a Jesús”.

Sejamos também nós sentinelas de Jesús Cristo nao pela 
fórsa, mas pelo amor. Ele é o Rei dos céus e da térra. Diante 
déle, na igreja, devemos guardar muito respeito e sobretudo 
confianza e amor fil al.

181.
E ’ PRECISO D ESTRU IR OS ÍDOLOS

Cromácio, governador de Roma, estava atacado de urna 
doen^a estranha que nenhum médico era capaz de curar. Disse- 
ram-lhe entao que em Roma havia dois cristáos que faziam curas 
miraculosas e talvez curassem também a ele. Cromácio mandou 
chamá-los. Eram Sebastiáo e Policarpo.

— Cromácio, —  disseram os dois santos ao governador pa- 
gáo —  se queres sarar, dá-nos todos os ídolos de tua casa para 
os destruirmos.

—  Se é necessário, —  respondeu muito a seu pesar —  eu 
vos direi onde éles estáo e vós os levareis para que eu nao os 
veja mais.

Sebastiáo e Policarpo levaram tódas as imagens dos falsos 
deuses e as quebraram. Depois voltaram a Cromácio, mas ele 
nao estava curado, antes pior.
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—  Cromácio —  disseram os santos, olhando fixamente a 
névoa que tinha no branco dos olhos —  Cromácio, mentiste, em 
tua casa aínda há dois ídolos.

E o governador teve que dizer a verdade. Esconderá al- 
guns em seu quarto, bem junto de si, porque os quería muito. 
Só depois que os entregou, pode sarar da enfermidade.

O mesmo acontece com a confissáo. Aos que tém escondido 
no fundo da alma um só pecado mortal, nao se lhes perdoará 
nem ésse nem os outros; antes ficará a consciéncia agravada 
com um grande sacrilégio.

182.
FICOU A FÓLHA EM BRANCO

Certo dia apresentou-se a S. Antonio de Pádua um pecador 
para confessar-se. Estava, porém, táo perturbado e confuso, que 
apenas s o c a v a  sem poder pronunciar nem urna palavra.

Vai, meu filho, —  disse o Santo —  escreve teus pecados 
e volta de novo.

Voltando, o pecador foi lendo seus pecados, como os havia 
escrito. Quando terminou a leitura, com grande surprésa viu 
que desaparecerá do papel tudo o que escrevera e só restava a 
fólha em branco.

Assim sucederá com a nossa alma quando nos confessar- 
mos com humildade sincera e dor profunda.

Tóda mancha de pecado desaparecerá do nosso cora9ao e 
aparecerá o candor, todo o candor da inocéncia recuperada.

183.
A MODESTIA DE SAO LUÍS

No ano de 1581, Maria da Austria, filha do imperador 
Carlos V, passava pela Itália. O imperador e todos os príncipes 
foram convidados a recebé-la e entre os demais estava também 
Luís Gonzaga, filho do marqués de Castiglione. Que magnífica 
festa naquele belo dia de outono, em todo balcáo, em tóda ja- 
nela! Todos queriam ver a soberana. Finalmente ela aparece. 
Todos agitam seus len90s de séda e a contemplam. O jovem Luís 
naquele instante levantou a máo associando-se á festa, mas con-
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servou os olhos fechados; a filha do imperador passou e éle 
nao a viu.

Alguns pensarao que isso era escrúpulo e exagero; tam- 
bém S. Luís sabia que nao cometía pecado por ver a rainha, 
mas sabia igualmente que a pérola preciosa da castidade nós a 
levamos em vasos frágeis e ás vézes basta um só olhar impru
dente para perdé-la.

184.
O VESTIDO CELESTIAL

Caía a noite. Em sua celazinha cheia de sombra, S. Ca
tarina de Sena pensava na festa que terminava. Via os estan
dartes agitados pelos jovens; via a multidáo apinhada no cam
po sob o sol de veráo, os palcos repletos de luxuosas damas. 
Naquele momento comegou o demonio a tentá-la: “Também tu, 
Catarina, poderias estar com éles. Por que cortaste teus cábe
los louros, por que trazes o cilicio sobre o teu corpo delicado, 
por que queres fazer-te religiosa? 01h.a este vestido, nao é mais 
lindo que o místico hábito claustral?” Na dúbia claridade da 
noite, a Santa julgou ver diante de si um jovem que Ihe apresen- 
tava um rico vestido feito de pétalas de rosas.

Enquanto Catarina estava como que suspensa, apareceu-lhe 
María Santíssima. Como o tentador, também ela trazia nos bra
cos um espléndido vestido bordado a ouro e pérolas, radiante 
de pedras preciosas. “Deves saber, minha filha, disse a Mae de 
Jesús com voz dulcíssim.a, que os vestidos tecidos por mim no 
coragáo de meu Filho, morto por ti, sao mais preciosos que 
qualquer outro vestido trabalhado por outras máos que nao as 
minhas”.

Entáo Catarina, ardendo em desejo de possuí-lo e tremendo 
de humildade, inclinou a cabera e a Virgem vestiu-a com a tú
nica celestial.

O demónio apresenta-se ás almas com seu vestido de rosas 
e prazeres carnais; Maria, ao contrário, com seu vestido de pu
reza e santidade.

Dai preferéncia a éste último; sómente com éle podereis en
trar no céu.
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185.
O SINAL DA CRUZ

Henrique IV, depois de humilhar-se em Canossa, mostrou- 
se de novo inimigo do Papa e foi com seu exército sitiar Roma.

No segundo assalto, apesar da heroica resistencia dos sitia
dos, incendiou tódas as muralhas. Uní espantoso anel de fogo 
rodeava a cidade, da qual nao se erguiam senáo gemidos dos 
agonizantes e pranto das mulheres aterrorizadas. Entáo no alto 
de urna tórre, majestoso e pálido, entre o claráo e o fumo do 
incendio, apareceu o Papa Gregorio VII, e com gesto solene e 
calmo féz o sinal da cruz contra as chamas, e ¡mediatamente o 
fogo se apagou como se tivesse recebido urna chuva torrencial.

Todas as vezes que nos encontrarmos em perigos e angus
tias, confessemos a SS. Trindade fazendo o sinal da cruz, e 
grande alivio sentirá a nossa alma.

186.
CREDO —  EU CREIO

S. Pedro de Verona, apóstolo de Jesús Cristo, era perse
guido de morte pelos inimigos de sua fé.

Um dia teve de atravessar urna floresta, la rezando o santo 
v a rá o ... Naquele momento arrojam-se sóbre ele os inimigos, 
cravam-lhe no peito o punhal assassino e fogem. Caiu ferido de 
morte o santo mártir. Compreendeu que chegara a sua última 
hora. Quería aínda confessar a sua santa fé, mas nao podia 
fa la r . . .  Molhando o dedo no sangue que jorrava de seu peito, 
escreveti sóbre o pó: Credo, Domine... Senhor, eu creio.

Também eu nao sei quando nem como me sobrevirá a morte. 
Enquanto caminho, vou rezando o credo de minha fé e dizendo: 
Creio em Deus —  creio em Jesús Cristo —  creio na Igreja ca
tólica, apostólica e rom ana... Protesto que nesta fé quero viver 
e morrer. E quando morrer, quero que gravem no meu túmulo 
estas mesnias palavras do santo mártir: Credo, Domine...  Se
nhor, em ti creio, em ti espero, e te amo. Senhor, dá-me o céu 
que prometeste aos que créem, esperam e amam.
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187.
MIQUEL ANGELO

Foi, talvez, o maior dos escultores que os séculos jarnais 
viram. A historia o admira. Num dos famosos templos de Roma 
há um sepulcro visitado por todos os turistas do mundo. E ’ obra 
de Miguel Angelo.

Ali aparece Moisés sentado no trono da autoridade, que 
exercia como chefe do povo de Israel. Que fronte, que o lh o s ... 
que rosto, que atitude.. .  que majestade! Só um génio podia 
dar urna vida assim ao mármore, á pedia morta. . .

O maravilhoso artista, terminada a obra, contemplou-a e 
ficou extasiado di'ante déla. . .

Dizein que, com o martelo que tinha na máo, deu-ihe fortes 
marteladas sóbre o joelho, dizendo: “Fala, Moisés, que só isso 
te falta: falar!”

Mas .a estátua continuou muda.
Repicam os sinos de nossas igrejas. Católicos, nao ouvis? 

Das altas tórres vem essa voz do céu. E ’ a voz de Deus, do 
Artista divino, que vos chama á santa missa. Sois cristáos, sois 
a obra-prima do A ltíssim o... Para serdes cristáos de verdade, 
levantai-vos e caminhai para a igreja, onde cumprireis o pre
cedo da ora^áo, da Missa.

Mas tantos cristáos de hoje sao como estátuas petrificadas 
pela ignoráncia relig iosa... sáo blocos de bronze e mármore, 
modelados pela indiferen^a e im piedade... Náo se inovem ... E 
quando se movem, é para ir aos jogos, ás praias, aos cinemas. . .  
Para a igreja: náo vivem ... morrem!

188.
PROPÓSITO INQUEBRANTAVEL

Cambronne pertencia ao regimentó de Nantes. Bebia com 
freqüéncia. Um dia, em estado de embriaguez, bateu em seu 
chefe. Seu coronel, depois de conseguir que se revogasse a sen- 
ten^a, chamou-o e disse-lhe:

—  De ti depende a tua honra e a tua liberdade!
—  Meu coronel, a senten?a é muito justa.
—  Náo importa —  respondeu o chefe; —  náo morreras; 

deves, poréni, prometer que náo mais te embriagarás.
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—  Meu coronel, prefiro nunca mais beber eni toda a minha
vida.

—  Serias capaz de tal promessa?
—  Sim; já  que meu coronel foi capaz de tanta generosidade. 
Passaram-se anos. Cambronne subiu a general e estava em

Paris, acompanhando a Napoleao. Hospedou-se na casa de seu 
antigo coronel. A hora do brinde foi oferecido a Cambronne o 
melhor vinho. Ele, porém, recusou, lembrando a seu antigo chefe 
a promessa á qual devia a vida.

189.
OS PAIS DESEDUCAM

Aquéle colégio figura entre os mais afamados. Dirigem-no 
religiosos eminentes por sua ciencia e virtude.

Desfilaram diante de nós primeiramente os estudantes. Eram 
u n s'130  internos... Havia entre éles jovenzinhos de poucos 
anos; e havia outros já  crescidos, belos rapazes. Todos traziam 
no rosto a alegría, a esperan£a. . .

—  Padre (dizia-me o Diretor), ai vé o Sr. cento e trinta 
rapazes. Déstes, uns cento e vinte comungar. todos os dias; os 
outros, ao menos urna vez por semana.

Atrás vinham os Padres Professóres. Seriam uns trinta apro
ximadamente. Uns comegavam a carreira do magistério, outros 
haviam encanecido no ensino. Depois que passaram disse-me 
o Reitor:

—  Todos éles tém, ás vézes, tentasoes de desánim o... 
quase de desespero.

—  Por qué? —  interroguei.
Porque trabalham nove meses no ano. Com grandes sa

crificios conseguem implantar nos cora?6es désses meninos o 
amor da virtude e o respeito ás leis divinas. . .  Sao bons. . .  sao 
honestos. . .

Mas saem daqui e em quinze dias os pais, meio descrentes, 
indiferentes e relaxados no cumprimento dos deveres cristáos^ 
destróem o labor de um ano inteiro.. .  Ñas férias, a exemplo 
dos pais, faltam á missa, aos sacramentos . . .  Terminado o curso, 
tornam-se ímpios, libertinos. . .  Lan<;am muitos a culpa nos re
ligiosos, esquecendo-se de que os pais é que deseducam os filhos.
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190.
VINHAM NADANDO

Conta um missionário que, quando chegava a alguma ilha 
da Oceánia, para anunciar a sua presenta Ievantava um mastro 
bem grande. Os negros acudiam de tóda a parte e vinham até 
de muito longe. Um domingo, pela manhá, viu chegar urna tur
ma de negros que vinham nadando de outra ilha, para terem 
o consólo de ouvir a santa Missa.

191.
DOMINGOS SÁVIO AJUDA A MISSA

Éste angélico jovem, aos cinco anos de idade, já sabia 
ajudar á missa e fazia-o com grandes dem onstrares de amor a 
Jesús. Como era muito pequeño, o padre mesmo tinha de mudar 
o missal. Mas era táo grande o seu desejo de servir ao altar, 
que muitas vézes chegava á igreja quando esta ainda estava 
fechada, e ali permanecía esperando e rezando. Numa fría manha 
de janeiro de 1847 ali o encontraram tiritando de frió, e coberto 
de neve que caía copiosamente.

Pode servir de modelo aos coroinhas.

192.
SACERDOTE MARTIR

Santo era aquéle sacerdote. Foi condenado à morte tâo sú
mente pelo “crime” de ser sacerdote, porque os comunistas es- 
panhóis (éle era cónego de Vich) tinham ódio mortal aos mi
nistros de Cristo.

Saiu para a m o rte ... Tem já  diante dos olhos o pelotáo 
de milicianos que o háo de matar. Éle está calmo: tem a paz 
da alm a. . .  Pode-se dizer que um gózo celestial se espelha em 
seu semblante. Abriu a bôca e disse: Milicianos, très graças 
pedi a Deus durante a minha vida: a graça de ser sacerdote, 
a de morrer mártir e a de ser a minha morte a salvaçâo de al- 
gum de meus assassinos. Conseguí a primeira. Agora morro 
mártir de minha fé e de amor a Jesús Cristo. . .  E neste mo
mento peço-lhe que me conceda a última: que algum de vós se 
salve pelos méritos do sangue que vou derramar por amor de 
Deus.
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Acabou de falar; e um de seus assassinos ajoelhou-se ar- 
rependido e quis ser assassinado e martirizado ao lado daquele 
sacerdote que até à hora da morte era tâo santo e generoso.

193.
TUDO PELO CÊU

S. Martinho era naquele tempo um soldado... Encontra-se 
com um pobre desnudo, que Ihe pede urna esm ola ... Dá-Ihe a 
metade de sua c a p a ... Pelos séculos dos séculos gozará désse 
ato de generosidade!.. .

a) S. JoSo de Deus encontrou um pobre cheio de chagas 
e horrível de v e r .. .  Tomou-o sóbre seus ombros, levou-o a sen 
hospital e, ali, o curou com carinhos quase m aternais.. .  Pelos 
séculos dos séculos gozará désse ato de carid ad e!...

b) S. Isidoro, lavrador, ia para a roca. Arava a térra du
ra, recolhia os feixes á eirá e com o calor do veráo batía o 
trigo e dormía ao relento. Em meio de suas ocupares elevava 
o corado a D e u s ... Pelos séculos dos séculos gozará da re
compensa dessas fadigas suportadas com paciéncia...

c) S. Zita servia na casa de urna distirfta senhora... la á 
fonte buscar água, varria a casa, acendia o lume na cozinha, 
agiient'ava as insoléncias de sua patroa e remendava seus pró- 
prios e pobres vestidos... Enquanto suas máos trabalhavam, 
seu corado orava. . .  Pelos séculos dos séculos gozará a re
compensa dessas humilhafoes dos servidos dom ésticos...

d) S. Bento José Labre pedia esmola de porta em p o rta ... 
Comía a mísera comida que Ihe deitavam na pobre escúdela... 
Levava aos ombros um s a c o .. .  suas vestes eram um mosaico 
de mal costurados rem endos... Onde dormía? Num palheiro... 
Onde descansava de suas longas caminhadas? A sombra de al- 
guma árvore ou á beira dos caminhos. Onde rezava? Sua vida 
de peregrino era urna ora^áo continua... Pelos séculos dos sé- 
culos gozará de seu surráo de pobreza e do ladrar dos caes e 
do desprézo dos homens que passavam ao seu la d o ...

Qual é a vossa vida? Quais as vossás o c u p a re s ? .. .  O 
que importa é que penséis no céu, suspiréis pelo céu e pelo céu 
e para o céu trabalheis, porque sómente assim gozareis dos mé
ritos de vossas obras pelos séculos dos séculos.. .
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194.
MAE, TENHO DEZESSE1S ANOS!.

Monsenhor Bougaud, um dos iríais ilustres escritores fran
ceses do século passado, fala-nos de urna senhora católica, com 
q|jem se passou o triste acontecimento que vamos transcrever.

Tinha aquela senhora um filho. Nos primeiros anos edu- 
r;ou-o cristamente. Ensinava-lhe as rezas, levava-o á igreja, da- 
va-lhe conselhos... Aos doze anos o menino entrou no Insti
tuto de F ra n ca ...

Antes nao tivesse entrado! Que viu a l i ? . . .  que ouviu na- 
quela e sco la ? ... A máe julgava-o ainda um rapaz piedoso e 
honesto. Mas nao era assini. Como havia de sé-lo, se ern casa 
tivera sempre diante dos olhos os exemplos perversos do pai. . .  
e no Instituto vivía no meio dos amigos mais ímpios e dissolutos?

A máe sonhava a in d a .. .  sonhava que seu filho (com aque
les dezesseis anos que come^avam a despertar no cora^áo lou- 
curas de libertinagem) era ainda urna alma de fé. Chegou um 
dia de grande fest'a religiosa. Pela manhá disse-Ihe a máe:

—  Filho, queres ir comigo á igreja? Farás tua confissáo e 
comungarás comigo. . .

Ao que o rapaz respondeu fria c secamente:
—  Mae, já tenho dezesseis anos. Já nao creio e'm Deus, nem 

nessas coisas.
Que golpe, que tacada no corasáo daquela pobre m á e !..,  

— Daquele tempo a esta parte os jovens como aquéle, os ope- 
rários, os cavalheiros assim, multiplicam-se como larvas de in
setos nos charcos de água podre. Só urna gra?a extraordinária 
de Deus os poderá arrancar désses charcos.

195.
DUAS MORRERAA4.. .  SALVOU-SE UMA!

Eram tres jo v en s... quase meninas. Acabavam de deixar 
o colégio, um bom colegio, onde tinham sido educadas. Lan- 
garam-se ao mundo e o mundo, como um absorvente redemoinho, 
arrastou-as a suas festas e diversocs. Nao sonhavam senáo com 
cinemas, teatros e b a ile s ... Eram jo v e n s !... Ainda teriam tem
po para fazer penitencia! Nao iriam passar os melhores anos 
da vida encerradas, como freirás, etn casa e na igreja! Ah! 
isso nao!
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Urna tarde, urna délas me procurou. Chegou chorando e o 
terror espelhava-se no seu rosto. Sabéis o que se passara?

Poucos dias antes as très amigas tinham sucumbido, dei- 
xando-se vencer por urna tentaçâo perversa. Das más leituras 
haviam passado as más conversas, das más conversas ás peri- 
gosas amizades e das perigosas amizades ao passo fata l. . .  Es- 
tavam ñas garras do dem ónio!...

Isso acontecerá poucos dias antes da festa da Imaculada, 
Conceiçâo. Como ainda náo tinham perdido a fé, os remorsos 
gritaram em seus coraçôes protestando contra a sua conduta 
louca e pecadora. Mas as très convieram em responder à cons
ciencia:

—  No dia da Imaculada iremos confessar-nos e tudo estará 
em ordem ... No dia seguinte iriam a urna cidade vizinha para 
se divertirem. . .  Encontrar-se-iam na estaçâo à hora da parti
da. . .  Só chegaram duas. A terceira, chegava apressada, quan- 
do o trem ia sa in d o... As amigas, da janela do carro, diziam- 
lhe ad'eus entre risos e gargalhadas de a leg ría ... Elas, quanto 
iriam g o z a r !... Ela, abandonada e s ó . . .  que raiva!

Poucas horas se passaram. Um tremendo telegram a... e 
urna noticia aterradora circulava por tôda a cidade: dera-se um 
encontró de tre n s ... e as vítimas eram m u itas... Entre as ví- 
timas ach-dvam-se as duas amigas, mortas instantáneamente!

—  Padre! —  disse-me a que ficara —  hoje Deus me livrou 
do inferno. Se tivesse ido com minhas amigas, com elas esta
ría mort.a e com elas condenada. Bendita seja a misericordia de 
Deus!

“Filhos dos homens, temei a justiça divina!”

196.
TUDO POR DEUS

Queréis um exemplo? Ei-lo: S. Francisco Xavier. Amou a 
c ien c ia ... as ilusoes da juventude... as alegrías dos camara
d a s .. .  os entusiasmos da esperanza... amou as diversóes, o 
mundo. Um dia, porém, compreendeu que tudo aquilo era vaidade 
e que corría perigo a sua salva?áo eterna e . . .  deixou tudo. 
Desde aquéle dia só teve um ideal, o ideal de seu amigo Inácio 
de Loiola: A maior glória de Deus.

Ei-lo: nao é velho, completou quarcnta e seis anos, está no 
vigor da vida. . .  Consomem-no as ánsias da salvasao das al-
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mas e da glória de D e u s ... Nao o interroguéis porque nunca 
talará do que realizou pelo nome de Deus. Eu o recordarei rá
pidamente. Percorreu a Itá lia ... Embarcou para a India, pené- 
trou em Goa e ali formou urna cristandade numerosa.. .  E dali? 
Foi a Pescaría. E dali? A Travancor. E dali? Foi percorrer as 
ilhas Molucas e alcançou o arquipélago filipino. E dali? Vol- 
tou novamente à india para visitar as cristandades e consolidar 
nelas a té crista.

—  E nao descansou nunca?
—  O amor de Deus nâo consente que repouse; parte para 

as costas de Yamaguchi e de Bungo.
—  E continuou caminhando?
—  Sim; soube que além de mares longínquos liavia um 

povo de muita inteligência e amigo de grandes emprésas: o Ja- 
pâo, e . . .  para lá se foi. Percorreu-o sem descanso e regressou 
de novo à india. . .

—  Nem entáo lhe deu descanso o seu zelo?
—  Pelo contrário; soube que havia um império ¡menso, cha

mado império da China, e concebeu o pensamento de ganhá-lo 
para Deus.

E poe-se logo a caminho.
—  E percorreu muitas léguas?
—  Mais de très mil léguas.
—  E batizou muitos pagaos?
—  Contam-se por milhares, talvez por milhôes.
—  Sofreu muito?
—  Nâo há língua humana que o possa dizer.
—  Sofreu muitas perseguiçôes?
—  Continuas e grandes.
—  E nunca desanimou?
—  Nunca. Teve a sublime loucura de ganh.ar aimas para 

Deus e levar a luz da fé e da verdade a todos os povos do 
mundo.

Abraçado ao crucifixo, morreu amando com todo ardor a 
Deus e as aimas imortais.

197.
UMA ÚLTIMA COMUNHAO NO BOSQUE

No Tirol (Austria), um sacerdote foi chamado para so
correr a um doente num sitio distante, na montanha. Tomou 
logo os Santos Óleos e o Santissimo e montou a cavalo.
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Muito linda era a serra, entrecortada de límpidos regatos e 
vales cobertos de árvores. Ao voltar, pensava o padre, desfru
taría do ar fresco e perfumado dos pinheirais.

Chegou ao sitio, socorreu ao doente, ma s . . .  ao dar-lhe a 
comunhao, notou que levara duas hóstias. Isto o contrariou um 
pouco, pois, em vez de passear, teria de regressar com o San- 
tíssimo, em silencio e rezando.

De sobrepeliz e estola ia descendo e rezando, quando ou- 
viu um grito:

—  Um padre! Um padre!
Um mó^o veio correndo e disse:
—  Senhor Vigário, depressa, depressa! Um lenhador acaba 

de ter o peito esmagado por urna árvore.
Compreendi logo por que levara duas hóstias. Era a Divi

na Providencia! Confessou-se o pobre homem e recebeu ali mes- 
mo a última comunhao. Perguntei-lhe se, em vida, fizera algo 
especial para merecer tao grande gra^a.

—  Padre, disse-me, cada vez que via um sacerdote levar o 
viático a algum doente, rezava urna Ave-Maria para ter a gra?a 
de nao morrer sem receber o Santíssimo Sacramento.

198.
PROFANAQAO DAS FESTAS

O famoso Antíoco, querendo destruir Jerusalém, enviou o 
odioso capitao Apolónio com um exército de vinte e dois mil 
homens, com ordem de matar os homens e vender as mulheres 
e os adolescentes. Apolónio entrou na cidade e, simulando paz, 
estéve tranqüilo algum tempo, esperando o dia de festa em que 
todo o povo com as mulheres e crianzas sairiam alegremente as 
pravas e rúas a fim de gozar do espetáculo de seus soldados. 
Na hora em que a multidao era mais densa, a um sinal do ca
pitao, todos os soldados se lan?aram sobre aquéle povo e per- 
correndo a cidade encheram as rúas de mortos e de sangue.

Essa matanza de corpos é figura de outra mais horrível, a 
das almas, que o demonio mata ñas festas realizadas ñas vilas 
e cidades. Vede como a juventude (e os outros também) espera 
o domingo, o dia santo (mesmo os maiores) para correr aos 
campos de jogos e desportes. A religiao nao proíbe os diverti
mentos honestos, urna vez que se nao omitam os deveres reli
giosos. Quais sao, porém, os dias em que mais se peca e ofende 
a Deus?
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199.
CAÍRAM MORTOS

No século V, dois irmaos gregos, órfáos e donos dos bens 
paternos, tiveram a crueldade de expulsar de casa e abandonar 
na rúa a sua única irmá chamada Atenais. De nada valeram as 
lágrimas e súplicas da abandonada, que teve de ir errando pela 
térra.

Depois de alguns anos os dois desapiedados irmaos foram 
chamados pelo imperador de Constantinopla. Apresentaram-se e 
foram conduzidos á sala do trono e ali viram sentada no esplen
dor de sua beleza e poder a Atenais, a rainhazinha, a errante, 
que, por urna série de casos providenciáis, chegara a ser inipe- 
ratriz e esposa do imperador Teodósio. Ela pós-se de pé e di- 
rigiu-lhes estas tremendas palavras: “Vós nao me conheceis? 
Sou vossa irmá Atenais”. Vendo o que viam, e ouvindo o que 
ouviram, aquéles desgranados caíram mortos.

Também nós, coni nossos pecados, nao fazemos outra coisa 
que expulsar de casa nosso irmáo maior, Jesús Cristo; mas, den
tro de poucos anos, quando a morte nos chamar, nós o veremos 
no seu trono resplandecente e ouviremos a sua voz: “Nao me 
conheceis? sou Jesús Cristo, vosso irmáo,. a quem tanto maltra- 
tastes”.

200.
O TESOURO DA FÉ

a) Dizem que- S. Luís, rei de Franca, todos os anos se di
rigía á vila, onde nascera e fóra batizado. Ali passava alguns 
dias em recolhimento e ora?áo. No último dia dirigia-se á igreja, 
ajoelhava-se aos pés da pia batismal e a beijava e regava com 
suas lágrimas, por ter sido ali feito cristáo e filho de Deus, que 
lhe dera o dom da santa fé.

b) O grande S. Afonso de Ligório, que recebeu de Deus, 
a máos cheias, o dom da santidade e o dom da ciéncia, tódas 
as noites, antes de recolher-se ao descanso, ajoelhava-se diante 
do Sacrário e dava granas a Deus pelo tesouro da fé e pelo ba- 
tismo que o tornara filho do mesrno Deus, irmáo de Jesús Cristo 
e herdeiro do Céu.
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201.
MORTO E CONDENADO

O conde Orloff e um general russo, ambos incrédulos, ju- 
raram por zombaria que o primeiro déles que morresse apare
cería ao outro, para comunicar-lhe se há inferno.

Poucos meses mais tarde, teve o general de seguir para a 
guerra, pois as tropas do imperador francés Napoleáo haviam 
invadido a Rússia.

Eis que um dia, ao amanhecer, estando o conde Orloff em 
seu leito, mas bem acordado, abrem-se de par em par as cor
tinas do aposento e aparece o general, em pé, com o rosto muito 
pálido e as máos sóbre o peito.

Espantou-se nao pouco o conde; maior, porém, foi o seu 
espanto, quando ouviu estas palavras:

—  “Existe o inferno e eu estou néle!” —  E a visáo desa
pa receu.

Poucos dias depois recebia o conde urna carta em que se 
lhe comunicava a morte do general. Precisamente no dia e hora, 
em que aparecerá ao conde, recebera urna bala no peito e falecera.

O inferno existe. E ’ urna verdade de fé. Foi Deus que o re- 
velou.

De Deus nao se zomba impunemente.

202.
VENCIDO PELA PACIENCIA DE DEUS

A vida do venerável Queriolet, contemporáneo de S. Vicente 
de Paulo, é a mais bela prova da paciéncia de Deus com o pe
cador. Até aos trinta anos, esta alma impetuosa vivera numa 
continua alternativa de confissoes e pecados.

Depois, possuído de um ódio satánico contra Jesús Cristo, 
partiu para Constantinopla para se fazer maometano. Num bos
que da Alemanha foi assaltado por assassinos que, depois de ma- 
tarem seus dois companheiros, queriam acabar com éle também. 
Diante da morte iminente, Queriolet féz voto a Nossa Senhora 
de converter-se se ela o livrasse dos assassinos. Ela o livrou, mas 
éle nao se converteu e, nao tendo podido fazer-se maometano, 
féz-se huguenote ao regressar á Franca. Deus, porém, o seguía 
como o pastor procura a ovelha desgarrada. Numa tenebrosa noite 
de grande tempestade, acorda com a queda de um raio sóbre a
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casa. Queriolet salta do leito como urna fera, cerra os punhos e 
blasfema. Qualquer homem já  se teria cansado de suportá-lo; 
mas Deus nao se cansa e o segue. Em Loudun, urna pobre mu- 
lher desconhecida o detém e lhe diz: “Tu tens um voto a cum- 
prir. Lembras-te de que, naquele bosque na Alemanha, te que- 
riam assassinar?” Queriolet treme como naquele dia, em que es- 
téve ñas máos dos assassinos.

Mas, como o sabia aquela mulher, se ele a ninguém o co
municara?

Teria Deus suscitado aquela mulher para a sua conversao? 
Deus ainda tinha compaixáo déle para o chamar daqueía ma- 
neira? Éste pensamento venceu-o finalmente e, depois de alguns 
anos, Queriolet ressuscita va á grasa para nunca mais cair, tor- 
nando-se a admirasao do mundo inteiro por suas virtudes.

Nao obstante nossos grandes pecados, nao desesperemos; 
voltemos a Deus.

Ele nos espera.

203.
A CONFIANZA NA PROVIDENCIA

Urna vez, estando S. Catarina muito atribulada, apareceu- 
lhe Jesús e disse-lher “Catarina, pensa em mim e eu pensarei 
em ti e em tuas necessidades”.

Quando as cruzes, as desgrasas e persegui?5es nos afligi
rán, pensemos em Deus, pondo néle a nossa confianza.

Sem a confiaba na Providéncia, como S. Camilo, S. Je 
rónimo Emiliani, S. Jo3o Bosco, S. José Cottolengo e tantos ou- 
tros teriam podido asilar e manter milhares de pessoas, milha- 
res de infelizes? Lede a história déles.

Alguma vez chegou a faltar o dinheiro, a roupa, o p a o .. .  
e o único que nao faltou foi a confianza na Providéncia. E esta 
encarregava-se de prové-los de tudo.

204.
PENSAI NO VOSSO FIM!

Quando Otáo III, imperador da Alemanha, impelido pela 
extraordinária fama de santidade e dos milagres de S. Nilo, foi 
visitá-lo e ofereceu-lhe magníficos presentes, o Santo, agrade- 
cendo humildemente, assegurou-lhe que em sua pobreza era táo 
rico, que nao carecía de coisa alguma.
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—  Se nao queréis aceitar os meus presentes —  replicou o 
imperador —  ao menos pedi-me alguma gra$a para que se nao 
diga que um monarca veio pedir-vos conselhos com as máos 
vazias.

—  Isto sim, responde o Santo com o rosto iluminado — 
isto sim. Urna gra9a, urna só gra9a desejo muitíssimo, isto é: 
“Pensai no vosso fim!”

O imperador pronieteu nao se esquecer daquela recomen- 
da9§o. Feliz déle, pois, tendo apenas 22 anos, quando esperava 
grandes triunfos políticos, e quando sua noiva vinha da Grécia 
para a Itália, trazendo em dote grandes tesouros e térras, ele 
morria em Paterno.

205.
O MUNDO É ENGANADOR

Regressando Cristóvao Colombo da América, espalhou-se em 
toda a Europa a noticia desta regiáo maravilhosa, onde os fru
tos cram táo grandes que quebravam os galhos das árvores e as 
montanhas escondiam ouro e prata e as crian9as brincavam com 
pérolas. Acudiram entáo muitos aventuremos desejosos de rique
zas e gozos. Por meio de engano e dissimula9áo aproximaram-se 
dos indios e, enganando-os, trocavam espelhos, campainhas e ou- 
tras bagatelas por barras de ouro e prata. E se alguns, perce- 
bendo o engano, nao queriam dar a verdadeira riqueza em troca 
de ninharias, obrigavam-nos com violéncia e matavam-nos até.

A indigna9áo que sentís ao pensar nessa ignóbil astucia e 
crueldade ajudar-vos-á a compreender o que é o mundo. O mun
do é um mercado diabólico. Satanás sabe que, pelos méritos de 
Jesús Cristo, possuímos riquezas inestimáveis; conhece, também. 
a nossa ingenuidade; e por isso percorre as pra9as do mundo 
com suas mercadorias infernáis (principalmente as más leitu- 
ras) e muitos sao os que se deixam iludir e engodar.

206.
CUIDADO COM O MUNDO!

S. Anselmo, arroubado em éxtase, viu um grande rio cheio 
de imundícies e as águas coalhadas de cadáveres de homens, 
mulheres e crian9as. Interrogando o céu sóbre o significado da
quela visáo, foi-lhe revelado que o rio é o mundo e os náufra
gos sao os seus amadores.
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Essa visáo seria, hoje em dia, muito mais espantosa. Por 
isso é preciso levantar a voz e clamar com Jeremías: “Fugi dessa 
Babilóniá, se queréis salvar a vossa alma”. Sim; é preciso fugir 
do mundo, de seus enganos, de suas loucuras, de suas obras. 
Nao podéis servir a dois senhores!

207.
NAO ACRED1TAVA NA ALMA

Herbois, íntimo amigo do famoso Robespierre, ambos ho- 
mens sanguinarios, atacava com furia a existencia de Deus e a 
imortalidade da alma. Foi desterrado em 1795.

No desteno foi acometido duma feble violenta que o con
sumía. Com grandes gritos pedia a Deus (éle que dizia nao existir 
Deus) que o socorresse. Um soldado, a quem pervertera com 
suas conversas impías, perguntou-lhe:

—  Olhe: como é que há alguns meses o senhor zombava de 
Deus e da alma?

—  Amigo, quem mentía pela boca nao era a cabera, mas 
o corafáo. —  E horrorizava aos que o ouviam, gritando:

—  Meu Dius! meu Deus! nao posso esperar o perdáo de 
minhas maldades? Invia-me quem me co n so lé ...

Era tao horrível a agonía, que correram a chamar um pa
dre para que o confessasse; mas, quando chegou o padre, o in
feliz já  estava morto.

E o corpo daquele que vivera como animal, foi devorado 
pelos animáis, para os quais nao existe outra vida.

208.
UMA CONTRAR1EDADE QUE SALVA A VIDA

S. Francisco de Sales embarcou um dia para Veneza. Na- 
quele navio já estava alojada urna dama distinta com seu sé
quito. Ao ver a dama que o santo Bispo viajaría no mesmo navio, 
irritada, insultou-o e exigiu com amea^as que éle ficasse em 
térra. Os companheiros do Santo também se irritaram; éle, po- 
réni, cheio de mansidáo e do^ura, desceu da ñau, dizendo: 
“Neste mar sao muito freqüentes as tempestades. Quem sabe 
se nao está alguma muito próxima!” A em barcado pós-se a ca- 
minho. Poucas horas depois chegava ao Santo a noticia de que 
o navio fóra engolido pelas águas.
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209.
DANDO A VIDA POR SUAS OVELHAS

Era em 1849. Os canhóes retumbavam espantosamente pelas 
rúas de París; urna revolufáo do povo contra o exército enchia 
a cidade de ruinas e de odios, e regava as rúas com sangue 
humano. Um homem de aspecto venerando, com o rosto transfi
gurado de dor, aparece entre os mortos e feridos e exclama com 
acento de caridade e afl¡9ao: —  Meus filhos, basta! Paz! Paz!

Ao surgir aquela figura e ao ouvir aquela voz, cessou o fo- 
go; os feridos perguntavam: —  Quem é éste homem?

Naquele instante ouve-se urna descarga. Aquéle homem cai 
ferido. . .  Corre-lhe o sangue do peito.

As suas últimas palavras foram: —  Meu Deus, que o meu 
sangue seja o último que se derrame aqui.

Assim foi. Cessou a luta.
Aquéle homem era o arcebispo de Paris, Mons. Affre; era 

o Pastor que dava a vida por suas ovelhas.

210.
UM TRABALHO DESTRUIDO, OUTRO 

RECOMPENSADO

A natureza é mestra do homem. Há dois insetos muito la
boriosos: a aranha e a abelha. A aranha trabalha de manhá e 
de noite, estende sua teia sutil e anda sem descanso de um fio 
a outro. Alarga, une, cruza os fios e forma polígonos concéntri
cos. A abelha, ao contrário, vai de flor em flor, liba o néctar, 
transformando-o, ao chegar á colmeia, em dulcíssimo mel.

Passa o dono da casa e com a vassoura destrói furioso o tra- 
balho da aranha; diante do favo de mel, fabricado pela abelha, 
porém, pára e sorri contente.

Assim é no mundo: todos trabalhamos, uns segundo a pa- 
lavra de Deus e outros segundo a palavra do demónio. Mas quan- 
do Nosso Senhor passar, destruirá a obra déstes e recompensará 
a daqueles.
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211.
A ALMA OCIOSA NAO ENTRARA NO CÉU

Como é triste ver um cadáver, frió, inerte, estendido numa 
cama! Aquéles olhos outrora brilhantes, agora nao se movem mais, 
estáo apagados para sempre.

Os lábios, antes abertos aos sorrisps e as mais doces ex- 
pressóes do cora?áo, agora estáo cerrados e imóveis para sem
pre. Mais alguns dias e aquéle corpo será reduzido a um pu- 
nhado de pó que o vento poderá espalhar.

Ora, o apóstolo S. Tiago diz que, se a nossa fé nao estiver 
acompanhada de boas obras, também ela estará moría (Tiago 
2, 26).

E ’ um corpo que tem todos os meios para agir, para tra- 
balhar, para mover-se. . .  mas nao faz nada. Mas, entáo, que 
aproveitam os olhos, se nao véem? Para que servem os lábios, 
se nao falam? Para que as máos, se nao apalpam?

Fa?amos o bem enquanto temos tempo, pois como o corpo 
acaba numa cova, como a planta infrutuosa é cortada e lanzada 
no fogo, do mesmo modo a alma ociosa cairá no inferno. No 
reino do céu entra sómente quem faz a vontade do Pai celeste.

212.
QUEM SE HUMILHA. . .

Quando S. Hilário chegou, o Concilio já  havia come?ado e 
os demais bispos estavam reunidos em assembléia'. O Santo en- 
tróu. Todos ocupavam solenemente seus altos assentos e nin- 
guém se moveu, ninguém se levantou para oferecer-lhe o lugar. 
Entáo o santo bispo, que se tinha por indigno de estar ao lado 
dos outros, assentou-se no cháo, dizendo humildemente a pala- 
vra do profeta: Dómini est térra: a térra é de Deus. No momento 
em que o corpo de S. Hilário, ao assentar-se, tocou a térra, esta 
ergueu-se de tal modo que colocou o santo á mesma altura dos 
outros bispos; e todos, vendo o exemplo e o milagre, lembraram- 
se das palavras de Cristo Senhor Nosso: Qui se himiliat exalta- 
bitur: aquéle que se humilha será exaltado.

Náo nos queixemos se outros nos estimam pouco, ou nos 
deix.am só o último pbsto, ou nos negam aquéle pouco mérito 
que poderíamos ter. Deus saberá exaltar-nos no paraíso.
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213.
O DOM DA FORTALEZA

Prenderam a virgem S. Apolónia e, diante duma fogueira, 
declarar.am-lhe que, se nao renegasse a Jesús Cristo, seria lan
zada ao fogo. Vendo a enorme fogueira, ela nao só nao se es- 
pantou, mas aínda, movida interiormente pelo Espirito Santo, 
desembaragou-se dos soldados, e ela mesma se arrojou ás cha
mas. Foi efeito do dom da fortaleza.

214.
COMO SE CONVERTEU LUÍS VEUILLOT

Éste grande escritor católico tinha um filho de muito mau 
genio. A máe dizia a miúdo ao pai: “Tem paciéncia; verás como 
mudará de génio quando fizer a primeira comunháo”.

E assim foi. Tornou-se táo bom, que chegou a conseguir a 
conversáo do pai, até entáo incrédulo e inimigo de nossa religiáo.

215.
O TRABALHO INÚTIt,

Apresentou-se na córte de Henrique IV um homem pedindo 
ao rei permissáo para executar um jógo de muita habilidade, que 
nunca se vira em nenhuma festa. O rei consentiu e todos foram 
assistir á fa?anha.

O homem afincou no meio da arena urna estaca de madeira 
e na ponta colocou urna agulha de coser. Nos olhos de todos 
notava-se grande curiosidade. Eis que o homem, montando um 
cavalo arreado, e tendo na máo urna linha muito comprida, passa 
galopando ao lado da estaca e enfia a linha na agulha, tirando-a 
pelo lado oposto sem parar. Entre os calorosos aplausos da mul- 
tidáo, apresenta-se ao rei para receber um premio ou um louvor.

—  Quantos anos empregaste nesse trabalho? —  indagou 
o rei.

—  Doze anos. Ensaiei, e tornei a ensaiar, trabalhando du
rante doze anos —  respondeu o homem.

—  Pois bem —  replicou o rei —  ficarás encarcerado du
rante doze anos, por teres gasto tantos sem honra para teu rei 
e sem utilidade para tua pátria.
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Ah! quantos cristăos năo terăo de ouvir no dia do Juizo: 
empregastes tóda a vida num trabalho que năo honrou a Deus 
nem aproveitou â vossa alma. E é por isso que permaneceréis no 
cárcere do inferno por tóda a eternidade (Cf. Mt 25 ).

216.
PERDOAR AOS INIMIGOS

Sublime é o exemplo de S. Joana d’Arc, a jovem singular 
vinda da Lorena para salvar a Franţa. Depois de haver rompido 
o céreo de Orléans e de haver levado Carlos Vil de triunfo em 
triunfo até a coroaţăo do mesmo em Reims, foi desprezada, 
abandonada, atraiţoada. Deus quería indicar-lhe que sua missăo 
terminara e só faltava o supremo sacrificio de sua vida.

Em Compiegne foi feita prisioneira e vendida aos ingléses 
que a condenaram â fogueira. Apareceu na Praţa de Ruăo, aos 
18 anos de idade, condenada â morte, mas năo mostrou nenhum 
temor.

O rei banqueteava-se beni distante dali sem nenhum senti- 
mento de compaixăo para com aquela que viera da Lorena para 
salvar a Franţa.

Quando as cha las envolveram, como numa tormentosa au
réola, aquéle corpo" inocente, Joana ergueu os olhos cheios de 
esperanţa e exclamou em alta voz que perdoava ao rei, aos fran
ceses, e aos ingléses que a queimavam.

217.
E SC O L H E I!.. .

Depois que Moisés explicou ao povo a Lei de Deus, concluiu 
assim: “Filhos de Israel, eis que eu ponho hoje diante dos vos- 
sos olhos a bén?áo e a m aldigo; a bén9§o, se observardes os 
mandamentos de Deus; a mald¡9áo, se nao obedecerdes aos man- 
damentos do Senhor vosso Deus”. Escolhei! (Dt 11, 26 ss).

218.
A MALDIQAO DE UMA MAE

Antes da aurora foi Agostinho, o santo bispo de Hipona, 
despertado por uns gemidos e profundos solutos que vinham da 
rúa. Dois homens seminus, de barba e cábelos compridos, sujos,
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fracos e famintos, tremiam convulsivamente diante da residência 
do bispo.

—  Como vos chamáis? —  perguntou Agostinho.
—  Paulo e Paládio, responderam sem cessar de chorar.
—  Tranqüilizai-vos, nos vos socorreremos.
—  E ’ impossível tranqüilizar-nos. Vimos de Cesaréia da Ca- 

padócia; em nossa familia éramos sete irmâos e très irmâs. Ofen
demos a nossa mâe viúva e ela nos amaldiçoou e a maldiçâo pe- 
netrou em nossa carne, em nosso sangue, em nossos ossos. Li~ 
vra-nos, Santo de Deus, da maldiçâo de nossa mâe. E se nâo o 
podes, faze-nos ao menos morrer.

S. Agostinho rogou a Deus por êles e curou-os.
Se tanto pôde naqueles filhos a maldiçâo de uma mâe ter

rena, que nâo será a terrível, irrevogável e final maldiçâo de 
Deus, pai nosso ofendido por nossos pecados: Ite, maledicti, in 
ignem aeternum?

219.
OS MORTOS ESTAVAM DE P É . . .

Quando, na grande guerra européia, os bolcheviques entra- 
ram em Sebastopol, mataram muitas pesso s sem processo al- 
gum. Levavam aos escolhos os condenados, litavam-lhes aos pés 
grandes pedras e precipitavam-nos ao mar.

Assim foi executado também um almirante; mas quando o 
atiraram ao mar, desconfiaram que levava consigo documentos 
importantes. Ordenaram a um escafandrista que fósse buscar o 
cadáver. Desceu o homem, mas antes de tocar o fundo do mar, 
fez sinal para que o erguessem á superficie.

Voltou louco de terror e pronunciava palavras sem sentido. 
Curado após alguns dias, contou que, ao aproximar-se do fun
do do mar, se encontrou no meio duma espantosa assembléia: to
dos os mortos estavam ali de pé e pareciam ir-lhe ao encontró 
ameagando-o com vingangas terríveis.

Era um fenómeno natural que, naquele momento, o esca
fandrista nao soube explicar. Os cadáveres que há alguns dias 
estavam ñas águas, aligeirados pela decomposigáo, tendiam a su
bir á superficie; mas nao podiam pelo péso das pedras que 
tinham atadas aos pés.

Se a vista de alguns cadáveres, que cambaleavam pelo im
pulso das correntes, féz desmaiar e enlouquecer de susto um ho-
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mem habituado ao perigo, pensai o que será, entáo, quando os 
maus se encontraren! diante do Filho de Deus vivo, agitado pela 
ira terrível de sua inexorável justiga. Já nao será o Cordeiro que 
tira os pecados, mas o leáo prestes a destrocar seus inimigos.

220.
A RECOMPENSA DO MUNDO

A rainha Isabel da Inglaterra, de triste memória, tinha en
tre os nobres de sua córte um extraordinário bailarino, chamado 
Tomás Pando.

Quando bailava, todos gritavam com delirio: “Outra vez! 
bis, bis!”

E ele continuava bailando. Mas um dia estava táo cansado 
que suas forças nâo lhe permitiam nenhum esfôrço. Mas a fa
nática rainha gritou: “Repete, repete”. E Tomás, para fazer-lhe 
a vontade, bailou, ñas últimas voltas, porém, teve vertigem e caiu 
ao solo. Puseram-se todos a rir, e a rainha gritou: “Levanta- 
te, boi!”

O pobre bailarino ouviu o insulto, mordeu os lábios e levan- 
tou-se. No dia seg jn te  desapareceu da córte. Fugiu para os 
montes e nunca mais foi visto bailar.

Assim sao as recompensas do mundo. Aos aplausos, lou- 
vores e sorrisos sucedem quase sempre o abandono, o desprézo 
e o amargo insulto: “Levanta-te, boi!”

221,
A ORA^AO ÑAS TENTAQOES

Em Roma foi metida no cárcere Daria, a santa espósa de 
Crisanto, por ser crista e haver convertido ¡numeras mulheres da 
idolatría á verdadeira religiáo. Empregaram contra ela os mais 
dolorosos tormentos; puseram em prática tódas as astúcias in
fernáis para arrebatar-lhe a virtude, nada conseguindo.

Levaram-na, finalmente, a um lugar infame; mas Daria, le
vantando as máos e os olhos aos céus, pós-se a orar. Nem bem 
comegara a rezar e eis que aparece, ao lado déla, um majestoso 
leáo disposto a despedagar a quem quer que se atrevesse a mo- 
Iestá-!a (Leonis tutela a contumélia divínitus defénditur).
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Nossa alma está rodeada de terríveis inimigos, como a de 
S. Daria.

Qual será a nossa defesa? A orazáo. Sem ela nao há sal- 
va?áo.

222.
SAO E SALVO NO MEIO DOS LEOES

Houve um rei que proibira severamente tóda orazáo. Ora, 
numa casa com a janela aberta, vé-se um homem orando de 
joelhos e com o rosto voltado para Jerusalém, a cidade santa. 
Quem orava era Daniel, o grande ministro do rei.

Espiaram-no muito os inimigos e viram que tres vézes ao 
dia (de manhá, ao meio-dia e á noite), naquela humilde atitude, 
fazia sua recolhida orazáo. Foi denunciado e condenado a mor- 
rer despedazado pelos leoes. Meteram-no na cova dessas feras 
e fecharam a abertura da mesma com urna grande pedra selada 
com o sélo real.

Ao amanhecer Dario, que nao pregara os olhos, correu á 
cova e encontrou Daniel ileso e sorridente.

O homem que ora em nome de Jesús será vitorioso. Nem 
o mundo, nem o feroz leáo (o demónio) poderáo causar-lhe al- 
gum daño.

223.
O TEMOR DO JU1ZO

Na manhá de 14 de setenibro do ano de 258, no campo Séx- 
tio, molhado aínda pelo orvalho da noite, degolaram o bispo de 
Cartago. Prenderam-no os inimigos de Cristo e conduziram-no 
ao tribunal do procónsul Galério, que lhe fez esta pergunta: “És 
tu Táscio Cipriano?” Cipriano respondeu com firmeza: “Sou”. 
Galério ordenou: “Táscio Cipriano seja degolado”. E o mártir 
respondeu: “Deo gratias”.

Mas, quando os soldados se dispunham a executar a sen- 
tenza; quando, despidos os ornamentos episcopais, os fiéis es- 
tendiam seus lenzos para recolher o sangue que ia jorrar, o Santo 
tremeu e cobrindo as faces com as máos exclamou: “Vae mihi 
cum ad judícium vénero”, isto é, ai de mim! quando chegar ao
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Juizo! Foi um instante, pois logo inclinou a cabeça e ofereceu 
a Deus o sacrificio.

Se a lembrança do Juízo fazia tremer os mártires, que será 
de nós? que diremos ao divino Juiz?

224.
A VITORIA SERA NOSSA

S. Joana d’Arc está no sitio de Orléans. Combatera sete 
horas, sempre calma e intrépida no meio dos soldados. E ’ che- 
gado o momento de tomar ao inimigo a famosa fortaleza de 
Tourelles. De repente avança, toma a escada e sobe impetuosa 
à tôrre. Fere-a no peito urna flecha. Jorra o sangue. Ela empa
lidece, treme indecisa no meio da escada. Chora de dor e de 
médo. Desee e oculta-se para se curar. Era a debilidade huma
na. Os ingléses animam-se e os franceses atemorizados cedem 
o campo e tocam a retirada. Mas ao prinieiro toque de clarim 
Joana levanta-se, recorda-se da visao que tivera, das vozes que 
ouvira e faz urna breve oraçâo. Em seguida, de um golpe ar
ranca a flecha e com o peito manchado de sangue grita: “Avante! 
Somos os vencedores”. E venceu.

—  Cristáos, a ida é urna batalha pela conquista do reino 
de Deus. Se algum dia nos assaltarem o temor e a debilidade, 
recordemos nossa fé, avivemos nossas convicçôes e fortaleçamo- 
nos com a oraçâo. Em seguida, como S. Joana, sigamos avante, 
seguros de que a vitória será nossa.

225.
ANIMA VESTRA IN MANIBUS VESTRIS

O Pe. Segneri costumava contar o seguinte episódio:
Havia na pra?a de Atenas um famoso adivinho, que a todos 

dava prognósticos, predizia o futuro e descobria o passado. Um 
dia, querendo zombar déle, apresentou-se-lhe um homem astuto 
que tinha um pequeño passarinho fechado na máo.

—  Sabes dizer-me —  perguntou ao adivinho —  se éste 
passarinho está vivo ou morto?

O astuto pensava assim: se éle disser que está morto, eu 
o deixarei voar; e se disser que está vivo, eu o apertarei com o 
polegar e o farei morrer.
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O adivinho, porém, foi mais esperto e respondeu: Cavalheiro, 
ésse passarinho está como o Sr. quiser: se o quiser vivo, está 
vivo; se morto, morto. Todos os espectadores aplaudiram o adi
vinho.

—  Amigos, aquela sagaz resposta nós a podemos dirigir 
também a vós. Vossa alma será tal qual a quiserdes: se salva, 
salva; se condenada, condenada.

Anima vestra. . .

226.
CUIDADO COM A ALMA

Conta um poeta latino, Horácio, que um jovem, levado pela 
loucura de gastar seu património, dissolveu em vinagre urna pé- 
rola preciosíssima e bebeu-a de um trago (Hor., Sat. II, 3 ). Um 
movimento de indignado se apodera do leitor ao recordar ta- 
manha falta de juízo daquele jovem. Mas, que diráo os Anjos, 
quando véem os homens destruir a formosura de sua alma por 
um amargo prazer?

Um quadro do célebre pintor Rafael, u na estátua de Miguel 
Angelo sao avahadas a presos fabulosos,-porque saíram das 
máos de artistas famosos. E a nossa alma nao saiu das máos 
do Artista supremo? Notai ainda que ela foi criada á semelhan^a 
de Deus; leva, pois, em si algo de sua beleza, de sua grandio- 
sidade, da sabedoria de Deus.

227.
VIVIA NUMA COLUNA

Um santo ermitáo mandou levantar no deserto unía coluna 
muito alta e no tópo da mesma viveu muitos anos. Ali no alto, 
elevado sóbre a térra má e olhando para o céu sereno, repetía 
com freqiiéncia: “Glória ao Pai e ao Filho e ao Espirito Santo”.

Se tódas as vézes que temos rezado o Gloria Patri o tivésse- 
mos feito com o respeito daquele anacoreta, quantos méritos 
nao teríamos acumulado para o céu! Quantos méritos se tivés- 
semos corneado e terminado cada urna de nossas ora^oes em 
nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo!
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228.
POR QUE OS PADRES NAO SE CASAM

famos passando diante duma igreja e um companheiro ma- 
nifestou desejo de conhecé-la. Como havia na fachada urna 
grande cruz, julgamos ser urna igreja católica. A um menino, 
que estava ali perto, perguntei:

—  Sabes onde está o pároco?
—  Sim; o pastor é meu pai, eu vou chamá-lo.
—  Nao; nao é preciso incomodá-lo. Eu tinha compreendido 

que se tratava de um templo protestante. Mas, por cortesía, ti- 
vemos de esperar, pois o menino foi correndo chamar o pai.

Passados alguns minutos, aparece o sacristáo e diz:
—  Desculpai, senhores; o pastor nao pode vir. Tendo vol- 

tado há pouco para casa, encontrou a senhora déle desmaiada.. .  
O menino, que foi chamá-lo para os senhores, saiu correndo á 
procura do médico.

Disse-me o pastor que despedisse, sem mais, todos os que 
desejassem fa lar-lh e ... Pobre pastor! Que pena tenho d é le !... 
Urna filha déle está doente no hospital; um dos filhos está no 
manicomio e outro num reform atorio... O ún:co filho que tem 
saúde é o menino ;ue encontrastes aqui.

Apenas saímos do templo, disse-me o meu companheiro, 
um advogado:

—  Desculpai-me, senhor Padre, se vos digo sinceramente 
que as palavras désse sacristáo me convenceram mais do que 
as vossas da conveniéncia do celibato do clero católico. Como 
poderia cuidar sériamente de seus paroquianos quem se achasse 
ñas condi?óes désse pobre pastor? (José Colombo, Urna viagem 
ao redor do mundo).

229.
DOIS ITALIANOS E O VICIO DE BLASFEMAR

Infelizmente, na Itália muitos tém o detestável vicio de 
blasfemar ou xingar a Deus. Numa cidade dos Estados Unidos, 
onde a blasfemia é punida severamente, um italiano várias vé- 
zes admoestou um patricio que deixasse de blasfemar. Mas a 
resposta era sempre esta: “Vai cuidar dos teus negócios!”

Um dia, porém, um policía, que entendía italiano, ouviu-o
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blasfemar e sem demora prendeu-o e levou-o ao juiz. Éste per* 
guntou-lhe:

—  Que respondéis á acusado déste policía?
—  Que blasfemei, mas foi em italiano.
—  Entao pensáis que Deus nao entende o italiano?!
—  Mas foi na Itália que me habituei a blasfemar.
—  E eu, na América, me habituei a condenar os blasfema

dores. Por esta vez, condeno-vos a pagar apenas a multa de 
dez dólares.

—  Como! tanto dinheiro por urna só blasfémia?!
E aqui o tal perdeu o contróle de si mesmo e soltou outra 

blasfémia. E o juiz acrescentou logo:
—  Por esta segunda blasfémia pagareis vinte dólares.
—  Mas isso é urna grave injusti?a, senhor juiz. NSo sabéis 

que na Ita lia ... e solía a terceira blasfémia.
—  Por esta terceira blasfémia pagareis trinta dólares; a 

nao ser que prefiráis ficar tantos dias na cadeja quanto sao os 
dólares que deveis pagar.

O blasfemador calou-se e aprendeu a Ji^ao. Desde aquéle 
dia nao mais o ouviram blasfemar.

230.
DEVE PR EFER IR -SE A TUDO

S. Joáo de Oota, um dos mártires do Japao, foi condenado 
pelo tirano. Contava apenas dezenove anos e pouco tempo fazia 
que entrara na Companhia de Jesús. Indo seu pai despedir-se 
déle, o jovem, no momento de ser crucificado, disse-lhe:

—  Meu pai, a salvado deve preferir-se a tudo. O senhor, 
para assegurá-la, nao se descuide de nada.

—  Muito obrigado, meu filho! e vocé, também, agüente fir
me. Sua mae e eu estamos preparados para morrer pela mesma 
causa.

E o generoso pai, tendo beijado seu filho mártir, retirou-se 
molhado pelo sangue da generosa vítima.

231.
SUPERSTICIOSO CRUEL

Luís XI, rei de Franca, condenara á morte um astrólogo 
por haver pressagiado coisas desagradáveis. Éste, em tom pro- 
fético, disse aos familiares do rei:
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—  “Li nos astros que viverei até urna idade avançada e 
que morrerei très dias antes de sua majestade”.

Bastou isso para que o rei revogasse a sentença e prodi- 
galizasse ao astrólogo tôda sorte de cuidados para prolongar-lhe 
a vida.

232.
UMA REPRESENTAÇAO SACRILEGA

O imperador Miguel II, de Constantinopla, que contribuirá 
para o cisma da Igreja Grega, ordenara que no dia da Ascensâo 
se représentasse uma comédia para escarnecer os sacramentos. 
Na noite seguinte um espantoso terremoto, acompanhado de fu
riosa tempestade no mar, devastou aquela cidade. Pouco depois, 
o imperador, enqyanto dormía após uma de suas bebedeiras, foi 
assassinado por/ sen próprio filho.

233.
CORTADOS OS LABIOS

A perseguiçâo religiosa, ordenada pela rainha Isabel, da 
Inglaterra, fêz intimeras vítimas.

Entre os muitos confessóres da nossa fé, achava-se o sa
cerdote Tiago Bell, que apostatara, mas que, depois de haver 
refletido melhor, se arrependera e trabalhava com muito zélo 
pela salvaçâo das almas.

Prêso e condenado à morte, pediu ao juiz que lhe fóssem 
cortados os lábios e os dedos por ter pronunciado o juramento 
e ter assinado /os artigos heréticos contrários à consciencia e à 
verdade divina.

234.
DE ONDE FUGIU O SENHOR?

Um pastor protestante, que sempre afirmava que os cató
licos adoram as estátuas e imagens, e que por isso sao idólatras, 
vendo certo dia que uma boa velha reza va devotamente ajoelha- 
da diante dum crucifixo, disse-lhe em tom de mofa:

—  A senhora adora essa imagem?
A mulher fixou-o admirada e disse:
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—  O senhor está louco? De que manicómio fugiu? Ajoe- 
Iho-me diante desta imagem que me representa Jesús Cristo, 
mas meu corafáo é para Deus.

235.
UM TIRO SACRILEGO

Perto de Valenga, na Espanha, celebrava-se urna festa em 
honra do Santo Cristo numa ermida. Muita gente desfilara du
rante o dia, rezando diante de Jesús. A tarde, quando todos se 
tinham retirado, voltava da fábrica um operário, o qual, paran
do, puxou do revólver e com um riso satánico, apontou para a 
imagem e atirou, esmagando-lhe o dedo do pé direito, e depois 
retirou-se.

A noite, indo a um baile, enquanto se divertía, deixou cair 
o revólver, saiu um tiro e a bala esmagou-lhe um dedo do pé 
direito, como esmagara o do Cristo da ermida.

Um médico.o tratou, mas a ferida nunca se fechava. Foi 
necessário cortar-lhe o dedo, depois o pé, mais tarde a perna, e 
a gangrena caminhava sempre, e ninguém compreendia por que 
aquela ferida nao se fechava. Era urna ci-aga produzida pela 
Justina de Deus, chaga que levou o operário &.uma morte horrível.

236.
QUERIA PO-LAS COMO FLORES

Em 1873 um homem de Wisembach, povoado dos Voges, 
amontoava imundicies num depósito. Aos que Ihe perguntavam 
para que serviría aquilo, respondía:

—  Éste lixo eu o porei como flóres ñas rúas por onde há de 
passar a procissáo de Corpo de Deus. Tres dias depois foi ata
cado de apoplexia, morrendo sem recobrar os sentidos e sendo 
enterrado no próprio dia de Corpus Christi.

237.
CAIU A PEDRA

No domingo, 22 de dezembro de 1861, em Volterra, alguns 
jovens se haviam reunido perto duma muralha, sóbre a qual so- 
bressaía urna grande pedra. Um déles, que perder.a no jógo, co-
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megou a dizer horríveis blasfemias contra Nossa Senhora. Os 
companheiros procurarăm acalmá-lo, mas foi pior. Chegada a 
hora da missa, convidaram-no a entrar com éles na igreja; res- 
pondeu-lhes, porém, com a mais horrível das blasfémias. Apenas 
fechou a bóca, caiu sóbre éle a grande pedra e o esmagou.

238.
VEREIS COMO ISTO PARA!

Em agósto de 1891 foi urna aldeia agoitada por urna chu- 
va de pedras, que devastou vinhedos e hortas. Vários campone- 
ses reunidos numa taberna se queixavam, blasfemando, da tem- 
pestade que os arruinava. O taberneiro, furioso, blasfemava mais 
que todos e, tomando urna espingarda, saiu â rúa, dizendo:

“Atirarei contra Deus e vereis como isto pára já !”.
O blasfemo ergueu a espingarda contra o céu. . .  mas, no 

momento precisamente, caiu um raio, matando-o juntamente com 
um cigano que o acompanhava.

239.
COMPADECIAM-SE DÉLE

Na cidade de Genova, em maio de 1902, enquanto os fiéis 
saíam da igreja de S. Teodoro, após as fungóes sagradas, um 
individuo comegou a insultar os que tinham ido â igreja e a 
blasfemar contra Deus e Nossa Senhora. Os fiéis que passavam, 
espantados, compadeciam-se déle. De repente, o homem cala-se, 
empalidece e cai como que fulminado por um raio. Toda tenta
tiva para socorré-lo foi inútil.

240.
CEGO PELO RESTO DA VIDA

Um homem voltava da venda depois de ter ouvido ali toda 
sorte de impiedades. Ao ver o crucifixo á cabeceira da cama, 
pos-se a blasfemar e xingar a sagrada imagem. Foi além: to- 
mou urna faca e arrancou sacrilegamente os olhos do crucifixo. 
No dia seguinte comegou a sentir urna dor agudíssima nos olhos. 
Levaram-no ao hospital, donde saiu completamente cegó, vendó
se obrigado a mendigar até o fim da vida.
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241.
NEGRO COMO CARVAO

Um jovem universitário, inteligente mas incrédulo, achava- 
se em férias em casa de familia amiga.

Urna noite, á hora do jantar, proferiu horríveis blasfémias 
contra a Imaculada Conceigáo; tais, como nunca se tinham ou- 
vido naquela casa.

Ficaram todos horrorizados e a dona estéve a ponto de 
despedi-lo. Retiraram-se aborrecidos e silenciosos, pedindo a 
Nossa Senhora que lhe perdoasse. Na manhá seguinte, quando 
o foram despertar, encontraram-no rnorto e negro como carvao.

242.
EXPIAQÁO

Um capeláo francés visitava urna ambulancia e aproximan- 
do-se dum soldado disse-lhe:

—  Amigo, disseram-me que vocé está gravemente ferido e 
sofre muito.

—  O sr. levante o cobertor que me cobre.
Horrorizado viu o capeláo um peito robusto sem bra90s.
—  Nao se assuste —  disse o soldado; levante agora a co- 

berta dos pés.
Faltavam as pernas até os joelhos.
—  Pobrezinho! —  exclamou o sacerdote.
—  Nao se compade9a de mim, padre; dé-me antes parabéns, 

porque antes da guerra eu reduzi ao mesmo estado urna imagem 
de Jesús Crucificado.

Foi assim: Ao chegarmos á encruzilhada do caminho, eu e 
meus companheiros encontramos um grande crucifixo e o en- 
chemos de insultos e blasfémias. Quis avantajar-tne a éles em 
impiedade e coni meu sabré cortei os bra90s e as pernas da ima
gem. Quando come9aram a sibilar as primeiras balas é que com- 
preendi a enormidade de meu crime. Lembrei-me de minha igreja, 
de meu vigário, de minha defunta máe, de meu catecismo.

Pedi a Deus que me castigasse nesta vida. E Deus me ou- 
viu como o sr. está vendo. Como tratei ao crucifixo, assim fui 
tratado. Quanto maiores forem os meus sofrimentos, tanto maior 
será o meu consólo; pois assim estou seguro de que Deus quer 
perdoar-me.
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243.
JORGE WASHINGTON

Estava certa vez sentado á mesa com alguns oficiáis, quan- 
do um déles proferiu urna vil blasfemia. Washington sentiu-se in
teriormente ferido e, deixando cair o talher com indignado e 
olhando com desdém para o infeliz que acabava de blasfemar, 
disse: “Senhores; eu julguei que todos os que aqui nos encon
tramos éramos pessoas decentes”. Todos se calaram e o culpado 
corou e baixou os olhos envergonhado.

244.
O HOMEM DO FUZIL

Em 1915 o capeláo de um regimentó foi transferido para 
outro corpo. Em seu lugar puseram um padre trapista que foi 
bem recebido por todos, menos por um anticlerical, que, furioso, 
dizia: “Que necessidade temos de padres? Deus nao existe. Se 
há Deus, vejamos se é capaz de quebrar o fuzil que tenho na 
máo”. E acompanhando as palavras com a acáo, apontou o fuzil 
para o céu em atitude de desafio. No mesmo instante, porém, 
urna bala inimiga deu no fuzil, despeda^ando-o e penetrando 
no cránio do blasfemo, que caiu morto ali mesmo.

245.
UM MENINO HERÖI

Nao faz muito tempo, numa vila da Itália chegava em casa 
um menino de 12 anos, pálido e choroso.

Que acontecerá? Alguns malvados, movidos de odio contra 
éle porque fizera a primeira comunhao, disseram-lhe:

—  Tens de repetir as blasfémias que dissermos.
—  Nao (disse o menino com firmeza), eu nao blasfemo.
—  Tens de blasfemar, por bem ou por mal.
Dito e feito: atiraram-no ao chao e bateram-lhe brutalmente. 

Mas dos lábios do menino nao saiu nenhuma blasfemia e nem 
sequer urna palavra de queixa.
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246.
DECORAI E ST E S CINCO PONTOS

O trabalho de domingo nunca enriquece.
A fortuna mal adquirida nunca aproveita.
A esmola nunca empobrece.
O encomendar-se a Deus pela manhá e á noite nunca atrasa 

o trabalho.
Um filho rebelde e libertino jamais será feliz.

247.
PRIMEIRO IREI À MISSA

Refere S. Afonso que très negociantes estavam prontos para 
partir juntos da cidade de Qúbio. Era domingo, e um déles quis 
ouvir antes a missa; os outros, porém, nao quiseram nem mesmo 
esperá-lo. Mas, quando atravessavam a ponte do rio Borfoune, 
cheio pelas últimas chuvas, caiu a ponte, perecendo afogados 
os dois negociantes.

248.
POR UM PECADO MEN )S

Voltava da missa um domingo, em Londres, urna dama, ir
ma dum ministro do reino. Encontrou urna mulher a varrer a rúa. 
Soube que era católica. Perguntou-lhe se tinha ido à missa.

Respondeu a varredoura que nao tinha tempo, porque antes 
do meio-dia tinha de acabar a limpeza. A dama deu-lhe urna 
moeda e, mandando que fosse à missa, disse-lhe:

—  Cumpra o seu dever de crista, que eu farei seu trabalho.
E assim dizendo, pegou da vassoura e pôs-se a varrer.
Interrogada por que se humilhava assim em lugar táo pú

blico, respondeu:
—  Por um pecado menos!

249.
A ÁRVORE CRESC1A

O ermitáo Nicolau, de Sui'9a, estando a ouvir Missa, teve 
urna visáo. Viu urna árvorezinha, que, brotando do piso da igreja, 
crescia rápidamente e em poucos segundos estava coberta de
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flóres, resplandecentes como estrélas. Essas flóres caíam sóbre 
a cabe?a dos fiéis: em alguns murchavam e perdiam o brilho; 
em outros aumentavam de resplendor, adornando-lhes as frontes 
como urna coroa de luz.

A árvore era figura da béngáo celeste e as flóres simboli- 
zavam a bén^áo que caía sóbre cada um, frutificando nos fer
vorosos e murchando nos distraídos e desatentos.

250.
SEMPRE CHEGAVA TARDE

Um homem da Westfália, durante muitos anos sempre che- 
gava tarde á Missa nos dias de preceito.

Adoeceu para morrer e mandou chamar o padre com ur
gencia. O Vigárío sem demora pós-se a caminho, mas dizia 
consigo: “Nao será para estranhar que Jesus Cristo chegue tarde 
a éle, como castigo de sempre ter chegado tarde á Missa”. E 
com efeito; quando o padre chegava á casa, o enférmo expirava 
sem os sacramentos.

251.
~ SAÍAM DA IGREJA

S. Hilário, vendo que algumas pessoas, depois da leitura 
do Evangelho, saíam da igreja, interrompeu a plática exclaman
do: “Podéis sair da igreja, mas do inferno nao podereis sair!”

252.
SANTA JULIANA

Era urna religiosa de clausura em Florenga, Itália. Adoeceu 
táo gravemente, que, ao administrarem-se-lhe os sacramentos, 
nao foi possível dar-lhe a comunháo, porque nao podia reter 
nada no estómago. Chorando rogava ao sacerdote que, já  que 
nao podia receber Jesús pela bóca, pelo menos o colocasse al
guns instantes sóbre o seu peito, para que estivesse mais perto 
de seu cora9áo.

Assim o fez o sacerdote, desaparecendo a sagrada Partí
cula, ao mesmo tempo que a Santa morria de gozo. Sóbre seu 
peito acharam gravada, á maneira de sélo, a imagem de Jesús.
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253.
TRÈS COMUNHÔES

S. Catarina de Gênova achava-se muito doente, e os mé
dicos desesperavam de sua vida e nâo encontravam remedio 
para aliviâ-la.

A Santa recebeu urna luz do alto que lhe têz conhecer que 
com très comunhôes recobrarla a saúde. O confessor adminis- 
trou-lhe êsse remédio divino, e depois da terceira comunhâo ela 
estava perfeitamente curada.

Urna noite, sonhou que no dia seguinte nâo poderia comun- 
gar, e sentiu uma dor tâo viva que ao despertar encontrou o 
travesseiro banhado de lágrimas.

254.
O QUE VALE UMA M1SSA

Achava-se um missionário muito esgotado por seus traba- 
lhos apostólicos. Seus companheiros, para induzi-lo ao descanso, 
diziam-lhe: “Se o médico conhecesse o vosso estado de saúde, 
nao vos permitiría a celebra?ao da Missa ’.

Mas o enfermo replicou: “Pelo contrá !o, se o médico sou- 
besse o que vale uma Missa, éle me animaría a dizé-la dia
riamente”.

255.
PA1 TODO-PODEROSO

Falava um pastor protestante com um menino que se pre- 
parava para a primeira comunháo, e perguntou-lhe:

—  Vocé eré que na Hostia, que vai receber, está Jesús em 
corpo e alma?

—  Creio, sirn, senhor.
—  Vocé sabe o Pai-Nosso?
—  Sei, sim, há muito tempo.
—  Entáo, reze-o.
—  Pai nosso que estáis no céu. . .
—  Chega! Vocé compreende que Deus está no céu; logo, 

nao pode estar na Hóstia.
O menino pensou um instante e disse:
—  O senhor é capaz de rezar o Credo?
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—  Sou, sim: Creio em Deus Pai todo-poderoso...
—  Basta! 0  sr. já  compreende que, sendo Deus todo-po

deroso, pode fazer o que quiser, e assim pode estar no céu e 
ao mesmo tempo na Hóstia consagrada.

O pastor, nao sabendo que responder, confundido, deu por 
terminado o diálogo.

256.
MEU ÚNICO REMEDIO

Carlos V perguntou a um servo de Deus, que vivía na córte, 
como fazia para conservar-se na gra?a de Deus no meio da li- 
cen?a de costumes dos cortesáos e de tantas ocasióes de pecado.

—  Majestade —  respondeu —  meu único remédio para nao 
sucumbir é o temor de Deus e a comunháo diária.

257.
ESTOU MELHOR

O general Drouit estivera gravemente enfermo. Vendo che- 
gar o médico, dissr lhe:

—  Doutor, es^.u melhor.
—  De onde lhe vem esta melhora?
—  Doutor, comunguei esta inanhá —  respondeu o general.

258.
OS DOIS VASOS

Apareceu Jesús á serva de Deus Paula Maresca, e mostran- 
do-lhe dois vasos, um de ouro e outro de prata, disse-lhe:

“Neste vaso de ouro guardo as comunhóes sacramentáis, e 
neste de prata guardo as comunhóes espirituais”.

259.
SERV 1A-SE DOS MENINOS

S. Francisco Xavier, nao podendo no curso de suas missóes 
cuidar dos enfermos e da instruçâo dos fiéis, servia-se dos me
ninos que batizara, os quais, seguindo suas recomendaçôes, re- 
zavam muito. Por suas oraçôes saravam os doentes, os demó- 
nios eram afugentados e os idólatras, convertidos.
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260.
UMA GRANDIOSA PROCISSAO

Em 1450 a cidade de Paris foi testemunha de um formoso 
espetáculo. Por ordem do bispo Guilherme, urna procissao de 
doze mil crianzas de menos de catorze anos saiu da igreja dos 
Santos Inocentes, percorreu a cidade cantando e dirigiu-se á 
igreja de Notre Dame.

A voz da infáncia atraiu os olhares de todos e abrandou 
os coraijoes. Foi o meio mais eficaz para desarmar a cólera 
divina.

261.
POUCAS PALAVRAS

Um dia foram duas pessoas perguntar a S. Macário como 
deviam rezar. Respondeu-lhes o Santo: “Nao sao necessárias 
muitas palavras; dizei sóménte: Senhor, seja feita a vossa 
vontade!”

262.
DIANTE DE UMA 1MAGEM DÉ* MARIA

Conta o bispo de Verdun:
Dois homens tiveram urna discussáo muito forte e um déles, 

enfurecido, pós-se a correr após o outro, com urna faca na tnao. 
Quando estava para ser alcanzado o que fugia agarrou-se a urna 
estátua de Nossa Senhora, dizendo:

“Terás coragem de ferir-me em presen?a da Virgem, nossa 
Mae?”

A estas palavras, ao homem antes táo furioso caiu-lhe a 
faca da máo.

263.
ESTU D E MEIA HORA MENOS

■— Como váo seus estudos? —  perguntou um sacerdote a um 
seu antigo aluno.

—  Muito mal! Estudo o mais que posso e sempre tiro notas 
baixas.
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—  Estude meia hora menos —  disse-lhe o antigo mestre —  
e empregue essa meia hora em pedir a Nossa Senhora que o 
ajude.

O rapaz seguiu o conselho, e após algumas semanas come- 
?ou a progredir nos estudos, obtendo qualificagáo honorífica.

264.
UMA B é NQAO POR TELEGRAMA

Urna condessa fóra a Nice para pedir a D. Bosco que fósse 
benzer a um seu netinho, que padecía dolorosas convulsóes e 
parecía que se afogava. Nao encontrando a D. Bosco, enviou-lhe 
um telegrama a Cannes, onde se achava.

O Santo, ao recebé-lo, enviou-lhe a bén?ao de Maria Auxi
liadora também por telegrama e na mesma hora cessaram as 
convulsóes e a crianza sarou.

265.
SAI A SEM ESCOLTA

Os cortesáos ce ísuravam o réi Henrique IV por sair, as vé- 
zes, sem escolta, f e respondía: “O médo nao deve existir na 
alma de um rei. tncomendo-me a Deus quando me levanto e 
quando me deito, e durante o dia lembro-me do Senhor. Estou 
sempre em suas maos”.

266.
OITO HORAS POR DIA

S. Alfredo Magno, rei da Inglaterra, consagrava todos os 
dias oito horas á ora?áo ou á leitura de livros piedosos. Oito 
horas aos negócios do Estado e oito horas ao descanso e ás de- 
mais necessidades e ocupagóes. Levantava-se muito cedo e ia á 
capela, onde, prostrado por térra, fazia sua ora?5o.

267,
UM PROTESTANTE

Um protestante teve a curiosidade de entrar numa igreja 
durante a Missa num domingo, e pós-se a observar os fiéis. Ao 
sair disse: “Os católicos dizem que Jesús Cristo está presente
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na Eucaristía; mas muitos déles nâo o créem; do contrário pro* 
cederiam corn mais respeito durante a Missa”.

268.
EM QUE T E  OCUPAS?

Queixava-se um jovem ao seu confessor, dizendo-Ihe que 
ouvia mal a missa.

—  Que fazes durante a Missa? Em que te ocupas?
—  Nâo faço outra coisa senâo chorar os meus pecados.
—  Continua, meu amigo; désse modo ouves muito bem a 

missa.

269.
AQUÊLE É MEU PAI

O imperador da Austria, José II, ordenara que os presidiá- 
rios fóssem empregados em trabalhos públicos. Alguns déles var- 
riam a praga de S. Estéváo, em Viena. Um ministro observou 
que um 111890 bem trajado se aproximava d um daqueles varre- 
dores e beijava-lhe a mao. Um dia mando chamar o mogo e 
disse-lhe que aquéle modo de agir nao lhe convinha.

“Senhor —  disse o jovem —  ésse condenado é meu pai”. 
Comovido, o ministro referiu o fato ao imperador, o qual pós 
o préso em liberdade, dizendo: “Quem sabe educar seus filhos 
desta maneira náo pode ser um malfeitor”.

270.
GUARDÁ-LO-EI COMO LEMBRANÇA

Um inglés visitava a cidade de Viena. Entrou numa loja de 
cabeleireiro no momento em que urna jovem oferecia sua formosa 
cabeleira pelo prego de dez coroas. Já se dispunha o cabeleireiro 
a cortá-la, quando o visitante quis saber por que a jovem ia sa
crificar seus cábelos.

—  Senhor —  disse a jovem —  meu pai foi negociante opu
lento; mas as coisas foram mal; agora é velho e desamparado; 
minha máe está enférma e, como nâo encontró outra soluçâo, 
vejo-me obrigada a vender a minha cabeleira.
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A senhora nao venda seus cábelos tao barato. Eu os 
pagarei melhor. E, entregando-lhe cem libras esterlinas, tomou 
a tesoura e disse:

—  Permita-me que lhe corte um só fio de cábelo, que guar- 
darei como lembranga de seu amor filial.

Aquelas cem libras serviram de base para, em pouco tempo, 
reconstituir a fortuna perdida.

271.
DEU-LHE A LIBERDADE

Serapiăo, o Dionita, féz-se escravo de um pagăo, para con- 
verté-lo, e conseguiu-o de fato. Seu amo deu-lhe a liberdade, e 
presenteou-o com um vestido, urna túnica e um Livro dos Evan- 
gelhos. Serapiăo deu o vestido ao primeiro pobre que encon- 
trou e, pouco depois, a túnica a outro e, depois, mostrando o 
Evangelho, dizia: “Eis aqui o que me despojou de tudo”.

Entretanto, vendeu também o livro para socorrer a urna 
viúva.

272.
S. TOMÁS MORO

Éste grande chanceler da córte da Inglaterra, sendo já  ca
sado e em idade avançada, nunca saía de casa sem pedir de 
joelhos a bênçao de seu velho pai, a quem demonstra va alias a 
maior veneraçâo e respeito.

273.
CASTIGO DE UM MAU FILHO

A 19 de outubro de 1914, próximo de Turim, um rapaz dis- 
cutiu com sua mae por questao de interósses, chegando a es- 
pancá-la brutalmente, quebrando-lhe o bra^o e causando-lhe fe- 
rimentos graves.

A mae teve de ser hospitalizada e o filho foi préso. Quan- 
do o levaram á esta?So para conduzi-Io ao tribunal de Turim, 
o rapaz tentou atirar-se debaixo do trem que se aproximava.
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Caindo, porém, ao lado, o trem cortou-lhe sómente as duas măos 
com que maltratara a mäe e, assim, teve de apresentar-se no 
tribunal.

274.
QUERO IR COM MINHA MAE

Enquanto se torturava a mártir S. Julieta, Ciro, seu filhinho 
de très anos, ao ver que sua mâe derramava sangue, começou a 
gritar de maneira enternecedora. O governador tomou-o nos bra- 
ços para acalmá-lo, mas êle o repeliu, gritando: “Sou cristâo e 
quero ir corn minha mâe”. E para escapar-se, arranhava-lhe o 
rosto. Furioso, o governador tomou-o pelo pé e partiu-lhe a ca- 
beça contra as grades do tribunal. A mâe deu graças a Deus e 
logo a ela mesma se lhe cortou a cabeça.

275.
SANTA MACRINA

Era irma de S. Gregorio Nis$eno. Est santa mulher nunca 
perdeu de vista sua máe. Concentrou nela todos os seus cui
dados e afetos e jamais permitiu que os Vriados a servissem, 
reservando-se a honra de preparar-lhe a comida e de servi-la. 
Quando a mae enviuvou, Macrina dedicou-se inteiramente a aju- 
dá-la na educa9áo dos quatro filhos e das cinco filhas que res
ta vam.

276.
MINHA MAE ERA POBRE

O papa Bento XI, filho de pais pobres, foi elevado ao pon
tificado em 1303. Estando o papa de passagem em Perúsia, 
sua máe mandou pedir para falar-lhe. O papa perguntou como 
ela estava vestida. Responderam-lhe que estava com vestido de 
seda. “Entáo nao é minha mae —  disse o papa —  minha máe é 
pobre e mulher do povo”. Levaram-lhe essa resposta do papa; 
ela pós seus vestidos humildes e apresentou-se de novo. Desta 
vez o filho recebeu-a e abra?ou-a com efusáo.
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277.
GUIAVA-O.. .

O célebre Cornélio Cipiao, por gratidáo e respeito a seu pai 
que ficara cegó, guiava-o éle mesmo a tóda a parte e tinha para 
com éle as maiores atengoes.

278.
QUANTO CUSTASTE A TEU S PAIS?

O arcebispo de Salzburgo, D. Agostinho Gruber, ao visitar 
urna escola no Tirol, perguntou a uma menina se sabia quanto 
custara a seus pais.

A menina, surpreendida, corou e nao soube responder.
—  Vamos ver, disse: quantos anos tens? Quanto lhes cusías 

por dia, por més e por ano?
—  A menina, auxiliada pelo arcebispo, conseguiu fazer as 

contas pedidas.
O arcebispo acrescentou:
—  Como poderás pagar os cuidados de tua mae e os suores 

de teu pai?
Nao com ouro ou prata, mas com amor, respeito e obe- 

diéncia.
fisse cálculo Lipressionou de modo salutar todos os meni

nos da escola.

279.
ESQUECERIA MEUS DEVERES

—  O imperador Décio quis coroar imperador a seu filho, 
mas éste recusou a honra, dizendo: “Eu creio que, sendo im
perador, esqueceria meus deveres de filho. Prefiro nao ser impe
rador mas filho bom e obediente, a ser imperador e filho revol
toso. Que meu pai mande e minha gloria consistirá em obede- 
cer-lhe com tóda fidelidade”.

280.
O RETRATO DO PAI

Boleslau, rei da Polónia, levava sempre ao pescogo o retra
to de seu pai. Quando tinha algo de importante, olhava para o 
retrato, beijava-o e dizia: “Deus nao permita faga eu alguma 
coisa que desonre a memória de meu querido pai”.
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281.
OS FILHOS DE TEODÓSIO

O imperador Teodósio entregara seus dois filhos a Arsénio 
para que os educasse. Um dia entrou o imperador para assistir 
á aula e encontrou os dois meninos sentados e o mestre de pé. 
“Neste momento —  disse-lhes —  sois discípulos e, portanto, de
veis respeito a vosso mestre”.

E obrigou-os a assistir á aula de pé.

282.
SENTENQA SEVERA

Em Esparta, os juízes condenaram á morte um menino por 
ter arrancado os olhos a um animal. Aos que reclam.aram que 
a sentenfa era muito severa, responderam: “O ánimo cruel de 
um menino que assim procede com os animáis, amanhá se vol- 
tará contra os homens”.

283.
DEVORADOS PELOS URSOS

O profeta Eliseu, venerável anciáo, sub a á cidade de Betel. 
Um bando de meninos mal educados saírai -Ihe ao encontró e 
insultaram-no dizendo:

“Sobe, calvo! Sobe, calvo!” Naquele momento saíram do 
bosque vizinho dois ursos e mataram a quarenta e dois déles.

284.
SALOMAO HONRA SUA MAE

Durante urna audiéncia solene, estava Salomao sentado em 
magnífico trono. Ao ver entrar sua máe, a rainha Betsabé, que 
ia pedir-lhe urna gra?a, pós-se de pé, foi ao seu encontró, féz-lhe 
profunda reveréncia e mandou preparar-lhe um trono para que 
se sentasse á sua direita.

285.
AMOR FILIAL

N. era pai de vários filhos e h.avia anos que estava de ca
ma. A filha maior fazia de enfermeira; ao vé-lo próximo da 
morte e sem sentimentos religiosos, chorava sem consólo. O 
doente indagou a razao de tanto chóro.
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—  Papai, o que me faz chorar é o pensamento de que temos 
de separar-nos e nao nos veremos mais.

—  E ’ preciso ter paciéncia, replicou o pai; a separado náo 
será para sempre, pois no outro mundo nos tornaremos a ver.

—  Oh! nao —  disse a menina; nunca mais nos veremos.
—  Sim, filha, havemos de ver-nos; por que nao?
—  N3o, meu pai; porque, se o sr. morrer em pecado mortal, 

irá para o inferno e eu quero ir para o céu. E nao quero vé-lo 
no inferno, mas no céu.

A estas palavras cheias de dor e carinho da filha, o enfér- 
mo resolveu confessar-se e morreu santamente.

286.
CASTIGO SEM PRECEDEN TE

Em Palma, Colombia, deu-se um fato duplamente triste. Um 
velho de nome Rubén Miranda tinha um filho chamado Rogério, 
de péssimos antecedentes. Várias vézes havia batido no pai.

Desta vez espancou-o brutalmente com um pau diante de 
muita gente. As pessoas que assistiram á cena quiseram casti
gar o mau filho, qu<. vendo-se em perigo, fugiu para um po- 
treiro. Apenas ali d  :gado, abriu-se urna fenda aos pés do fu
gitivo. Produziram-se tremores e a térra come^ou a tragar o 
filho desnaturado. Foi tragado pouco a pouco. Nenhum dos pre
sentes se atreveu a socorré-lo, pois temiam afundar-se. Foi de- 
saparecendo no meio de gritos espantosos, que cessaram quando 
a térra lhe fechou a bóca.

Os assistentes retiraram-se horrorizados.

287'

FAgO UM PRATO DE PAU

Um camponés estava ocupado a fazer um prato de pau. 
Seu filho, que o observava, perguntou-lhe o que fazia.

—  Fa^o um prato de pau para seu avó, —  respondeu o ho- 
mem —  porque sempre deixa cair e quebrar o prato de louga.

O menino replicou:
—  Pai, fa?a-o resistente, para que eu possa dar ao senhor 

quando fór velho.
Estas palavras causaram-lhe tal impressáo que ¡mediata

mente desistiu da obra e tratou melhor a seu velho pai.
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288.
AONDE ID ES?

Orates, filósofo pagâo, indignava-se muito contra os pais 
que descuravam o dever da educaçâo dos filhos, e costumava 
dizer: “Se me fosse possível, subiria à parte mais alta da c¡- 
dade e gritaría corn tôdas as minhas fôrças: Aonde ides, homens, 
cuja única preocupaçâo é amontoar riquezas, descuidando-vos de 
vossos filhos, aos quais as deixareis?

289.
COMPRA-O E ASSIM TERAS DOIS

Um pai perguntou a Aristipo quanto lhe cobraría pela edu- 
cagao de seu filho:

—  Mil dracmas —  respondeu o educador.
—  E’ muito — replicou o pai; por ésse prego eu posso com

prar um escravo.
—  Compra-o e assim terás dois (o. escravo e teu filho), 

acrescentou Aristipo.

290.
SEI SER FIEL

Urna mulher espartana pediu emprégo numa casa. Quando 
lhe perguntaram o que sabia fazer, respondeu: “Eu sei ser fiel”.

291.
EU O SEREI, MAMAE

Urna boa máe tinha quatro filhos, aos quais formava na 
piedade. Urna noite, depois de rezar com éles e falar-Ihes de 
Deus, disse-lhes com grande ternura: “Que feliz seria eu se um 
de vocés chegasse a ser santo!”

O mais pequeño langou-se nos bragos da mae, dizendo: 
“Eu o serei, mamáe!” E cumpriu a palavra: Foi o papa S. Pedro 
Celestino.
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292.
ACONTECIMENTO FUNESTO

Um jovetn foi condenado a quînze anos de presidio. Ouvida 
a sentenţa, pediu lhe permitissem falar, e disse: “Perdoo aos jui- 
zes pela sentenşa, que é justa; perdoo a quem me conduz ao 
cárcere, porque cunipre o seu dever; mas năo posso perdoar a 
meu pai, que aii está, porque se me tivesse dado bom exemplo, 
corrigido e castigado a tempo, eu năo estaría aqui”. Ouvida esta 
acusa9ăo, o pai caiu morto.

293.
QUEM É £SSE  MORTAL?

A irmá do rei S. Luís estava um dia a confeccionar um 
vestido. O santo disse-lhe:

—  Minha irmá: logo me fareis presente désse vestido, nao é?
—  Meu irmáo: eu o destino a um príncipe maior que V 

Majestade.
—  E quem é éss ¿ afortunado mortal?
—  E’ um pobre de Jesús Cristo, e portanto é Jesús Cristo 

mesmo a quem eu o prometí.

294.
SERVIA-OS ÉLE MESMO

A caridade de S. Luís, rei de Franca, era prodigiosa. T o 
das as quartas, sextas e sábados da Quaresma e do Advento 
dava de comer em seu palácio a treze pobres que ele mesmo 
servia.

Servi.a-lhes urna sopa e duas espécies de alimentos. Cortava 
e distribuía o pao. Punha, além disso, ao lado de cada um dois 
páes, para que levassem para casa. Se entre os pobres havia 
algum cegó, punha-lhe as coisas na máo e guiava-o. Dava, tam- 
bém, a cada um déles urna esmola em dinheiro, conforme as ne- 
cessidades. Finalmente, aos sábados, fazia separar os tres mais 
pobres e lavava-lhes os pés.
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295.
OBEDIENCIA AO MARIDO

S. Francisca Romana estava recitando o Oficio da SS. Vir- 
gem, quando seu marido a chamou. Deixou a ora^áo e foi aten- 
dé-lo; depois continuou. Mas, enquanto rezava urna antífona, 
quatro vézes a chamou o marido, e quatro vézes interrompeu a 
oragao e foi atendé-lo, continuando depois de terminada a ocu
pado. Na quarta vez, viu com surprésa que a antífona estava 
escrita com letras de ouro, e foi-lhe revelado que Deus lhe con
cederá aquela gra?a para que soubesse quanto a Nossa Senhora 
agradava a obediencia ao marido.

296.
INFLUENCIA DA MAE RELIGIOSA

O famoso pianista Chopin teve urna máe muito boa. Ele, 
porém, freqüentando o mundo corrompido, perdeu a fé. Em sua 
derradeira enfermidade visitou-o um grande amigo seu, o sacer
dote polonés Jelowieski, que lhe falou de Deus. Nada conseguiu. 
E vendo que os dias iam passando sem n. da conseguir, toma o 
Crucifixo, coloca-o ñas máos de Chopin e . liz-lhe: “Tu te recu
sarás a crer o que tua máe te ensinou quando eras criansa?” 
Chopin pós-se a chorar e pediu os santos sacramentos, que re- 
cebeu com grande fervor. Agradecido a táo bom amigo, ao des- 
pedir-se déle antes de morrer, disse: “Adeus, Jelowieski; tu foste 
para mim o amigo mais fiel”. A lembran?a da sua máe salvou 
a Chopin.

297.
DESTINO DE UMA ALMA

Um comerciante que se enriquecerá muito cometendo tóda 
a sorte de fraudes, á hora da morte, chamou um tabeliáo e orde- 
nou-lhe que ao seu testamento acrescentasse o seguinte:

“Quero que, depois de morto, o meu corpo seja devolvido 
á térra de onde saiu, e minha alma ao demonio ao qual per- 
tence”. As pessoas presentes ficaram. aterrorizadas, e esfor?a- 
ram-se por dissuadi-lo; mas éle insistiu com energía, dizendo: 
“Nao me retrato. Quero que minha alma seja entregue ao de
monio, junto com a de minha espósa e de meus filhos. A minha,
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porque me enriquecí a custa de furtos e fraudes; a de minha 
esposa, porque ela me induziu a tais pecados com seu luxo des
medido; as de meus filhos, porque, levado pelo amor que lhes 
tenho, nunca me decidí a restituir o que nao é meu”. Ditas essas 
palavras, expirou o infeliz sem poder reparar o mal que fizera.

298.
IN TERESSANTE ELOGIO FÚNEBRE

Em 1887 morreu na cidade de N. urna velhinha que pas- 
sava dos cem anos. Fóra sempre muito admirada, porque em 
sua longa existencia nunca a ouviram falar mal do próximo nem 
murmurar. E como ao morrer ainda conservava todos os den- 
tes, féz-lhe o pároco éste elogio original: “Esta boa mulher con- 
servou todos os dentes porque nunca mordeu a ninguém”.

299.
ACHADO FUNESTO

Um pedreiro ene mtrou urna caixinha na parede da casa em 
que trabalhava. Abriu-a, e encontrou-a cheia de jóias e moedas 
de ouro e prata. A ninguém deu parte do achado, e levou a cai
xinha para casa. Très dias depois, indo a urna joalheria para 
vender as jóias encontradas, o joalheiro chamou ¡mediatamente a 
policía para que o prendessem: é que o joalheiro reconheceu as 
jóias que há um ano apenas venderá a um senhor que fóra as- 
sassinado e roubado. O pedreiro nâo póde justificar a posse das 
jóias e foi condenado a muitos anos de prisáo.

300.
A CAPA DE SAO MART1NHO

Monsenhor Guibert, arcebispo de Tours, numa de suas vi
sitas pastorais, advertiu que as meninas, que se apresentavam pa
ra receber o sacramento da crisma, vestiam com muita imodés- 
tia. Nâo as teria admitido ao sacramento, se o vigário nâo lhe 
houvesse apresentado tôda a sorte de escusas. Contudo, o santo 
prelado nâo se absteve de dizer em voz alta, para que o ou- 
vissem: “Seria mister que S. Martinho desse a estas meninas a 
metade de sua capa”.
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301.
JU STO  REMORSO

O herege Berengário, mesmo depois de fazer penitencia de 
seus pecados, á hora da morte experimentou grandes angustias, 
causadas pelos remorsos da consciencia. E dizia ao sacerdote 
que o socorría e animava naquela hora .tremenda: “Nao temo 
os meus pecados, mas os que cometeram as almas a quem dei 
escándalo”. E tudo isto, apesar de que, para reparar ésses pe
cados de escándalo, dera muito bom exemplo e se dedicara em 
sua casa ao ensino do catecismo.

302.
MAUS CONSELHEIROS

Os cortesaos do imperador Frederico 111, tutor do rei La- 
dislau da Hungría, sugeriram-lhe o envenenamento de seu pu
pilo para se apoderar da coroa. Mas o nobre imperador repli- 
cou-lhes: “E’ éste o conselho que me dais, homens sem fé e 
sem honra? Fora daqui! Que meus olhos nao vos tornem a ver”. 
E os cortesáos foram expulsos da córte desterrados em cas
tigo de seu criminoso conselho.

303.
O MELHOR CILICIO

Urna senhora piedosa —  ou que o julgava ser —  era muito 
inclinada á maledicencia e encontrava defeitos em tóda gente. 
Um dia pediu ao diretor espiritual licenga para pór-se o cilicio. 
O sacerdote, homem de muita experiencia, conhecia a fundo a sua 
penitente. Pos os dedos sobre os lábios e disse: “Filha, para a 
senhora o melhor cilicio será prestar atengáo a tudo o que passa 
por esta porta”.

304.
FUNDAMENTO DO DEVER

O dogma é a base da moral. Quando Miguel Renaud, em 
1871, foi eleito deputado, ao chegar a Versalhes alugou um apar
tamento por 150 francos mensais. Pagou adiantado. O proprie- 
tário perguntou-lhe se quería que lhe passasse o recibo. O depu
tado respondeu:
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—  Para que passar recibo entre homens de bem? Deus 
nos vé.

—  O senhor eré em Deus? —  perguntou o dono da casa.
—  Creio, naturalmente —  respondeu Miguel.
—  Pois eu nao —  replicou o outro.
—  Nesse caso, passe-me logo o recibo —  disse o deputado 

— porque quando nao há fé, a moral carece de fundamento.

305.
CARLOS MAGNO E OS MANDAMENTOS

Carlos Magno, um dos maiores soberanos, foi provado por 
Deus com a morte de quatro de seus filhos. Restando-lhe só- 
mente seu filho Luís, quis associá-lo ao império. Chegado o mo
mento solene, quando todos os magnatas rodeavam o altar sobre 
o qual estava a coroa, Carlos Magno volveu-se para o filho e, 
cheio de emo^So, disse: “Filho querido de Deus e do povo; tu, 
a quem Deus conservou para meu consólo, vés que minha vida 
está declinando; que os meus anos passam e a morte se apro
xima. Prometes-me temer a Deus, guardar os mandamentos e 
proteger a Igreja?” Luís prometeu chorando de como^áo. Carlos 
Magno, pondo a coroa sobre a cabera de seu filho, acrescentou: 
“Recebe, pois, a coroa e jamais te esquejas de teu juramento!”

306.
POR TER QUEBRADO UM VASO

Um grande de Roma convidou á sua mesa o imperador 
Augusto. Durante o festim, um escravo quebrou um vaso de 
cristal, pelo que seu amo o condenou á morte. Indignado, Au
gusto quebrou toda a baixela, dizendo: “Cruel! Ignoras que a 
vida de um homem é mais preciosa que tódas estas baixelas?”

Deus, ás vézes, faz o mesmo com algum pecador: tira-lhe 
todos os bens para que abra os olhos e veja o grande mal que 
fez, porque, se lhos deixa até ao fim, o castigo será mais terrível.

307.
ÉS UMA GRANDE PECADORA

S. Filipe Néri fo¡ visitar a Irma Escolástica, da Congrega
d o  de S. Marta, que se julgava condenada, e disse-lhe:

—  O céu lhe pertence: é seu.
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—  E’ impossível, sr. padre —  disse ela.
—  Ai está a sua loucura —  respondeu o santo. —  Por 

quem morreu Jesús?
-  Pelos pecadores.

—  Pois bem, a sra. é urna grande pecadora e JeSus morreu 
para salvá-la; portanto, o céu é seu.

308.
DEUS EX ISTE

Tornou-se muito conhecido nos Estados Unidos o ateu 
Whitney. Encontrando-se, últimamente, num hotel de Baltimore 
em companhia de alguns amigos, come^aram a falar de assuntos 
religiosos. Whitney negou impíamente a existencia de Deus, e 
acrescentou: “Vou provar-vos claramente que Deus nao existe. 
Exijo que o assim chamado Todo-poderoso me mate ¡mediata
mente; nao o fará porque nao existe”.

Apenas o ateu tinha pronunciado essa blasfémia e já  caiu 
por térra. Os amigos acudiram, mas em áo. O homem estava 
morto. A morte trágica désse ateu causou p or tóda a parte urna 
terrível impressáo (N. Y. H., 1904).

309.
NAPOLEAO E LAPLACE

O imperador Napoleáo I perguntou um dia ao ímpio astró
nomo Laplace se admitía a existencia de Deus. Laplace respon
deu: “Estudei e observei minuciosamente o firmamento e nao 
encontrei Deus”. Napoleáo acertadamente observou: “Coisa estra- 
nha! Se encontró urna obra de arte, suponho um artista, e se 
contemplo o universo, essa obra táo maravilhosa em si e em tó- 
das as suas partes, digo a mim mesmo: Deve ser obra de um 
artista que é tanto mais superior que o universo, pois sobre
puja todas as obra-primas feitas pelos homens. Urna máquina 
pressupóe o engenheiro, unía casa um construtor, o relógio um 
relojoeiro, etc. A simples razáo nos diz isto, e nao é preciso 
ser grande sábio para possuir um tal conhecimento”.
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310.
A GRATIDAO PARA COM DEUS

A venerável Amélia de Vannes tinha o santo costume de 
elevar o seu espirito a Deus. Vendo um cao, por exemplo, ela 
fazia esta considerado: Éste animal é amigo do homem; fiel e 
grato, acompanha-o sempre, faz-lhe festa, retribuí com caricias 
o bom trato que se Ihe dá. O homem, porém, *que recebe de 
Deus beneficios sem conta, beneficios a cada instante —  o ho
mem, pela salva9áo do qual Deus deu seu Filho Unigénito, mui- 
tas vézes se esquece de agradecer ao seu supremo benfeitor. Se 
toma alimento, nao se lembra de quem lho deu; se se entrega ao 
repouso, nenhuma palavra de gratidáo pelos beneficios que re- 
cebeu no correr do dia. O cao, o animal grato, envergonha o 
homem ingrato e mal agradecido.

311.
AMABILIDADES ENTRE ESPOSOS

Ao falecer urna rainha da Espanha, dizia o rei: “Com sua 
morte causou-me o f .imeiro desgósto após vinte e dois anos de 
casados”. Oxalá se pudesse dizer o mesmo de tódas as espo
s a s . . .  e de todos &»s maridos!

312.
PREFERIR UM ESPOSO RELIGIOSO

Aconselharam á jovem Joana Francisca de Chantal, hoje ve
nerada sóbre os altares, que se casasse com um mogo muito no- 
bre. A isso estava a Santa muito inclinada, quando, um dia, 
da janela de seu casteló, viu que aquéle nobre senhor no mo
mento em que passou o sacerdote levando o santo Viático nao 
se ajoelhou. “Nao se ajoelhou —  exclamou ela indignada — 
nem sequer se descobriu. Nao será jamais meu marido”.

313.
TRATO AFÁVEL ENTRE ESPOSOS

Ao grande Franklin chamou a atenfáo um trabalhador que 
sempre aparecía alegre e sorridente. Perguntou-lhe um dia: “Por 
que estáis sempre tao contente?” “E’ porque em casa vivemos
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em muita paz; tenho urna espósa que vale mais que pesa. Quan- 
do saio de casa despede-me muito aniáve!; quando volto rece- 
be-me muito alegre. Traz tudo em ordem: a casa limpa como 
urna ta?a de prata; a comida preparada, que é urna delicia. 
Minha mulher —  eis o segrédo da minha alegría”.

314.
NAO SE DEIXAR ENGANAR PELA FORMOSURA

Um.a jovem, nao obstante as adverténcias de seu pároco, 
obstinou-se em casar-se com um perdido. “Senhor Vigário, afir- 
mava ela, depois de casados, eu o converterei. . .  Ele é rico, e 
sobretudo é a figura mais elegante que conhe^o; no casamento 
é preciso haver t.ambém alguma coisa que entre pelos olhos”. 
Calou-se o vigário. Celebrou-se o casamento. Passados alguns 
meses, o vigário encontra-se com a recém-casada. Ela tem um 
dos olhos feridos e horrivelmente inchado. “Veja, senhor vigá
rio, o que me féz meu marido!” “Filha —  respondeu o padre —  
nao dizias que no casamento precisa haver alguma coisa que 
entre pelos olhos? Pois ai o tens; nao te lodes queixar”.

315.
O QUE OS ESPIRITA S DEVEM SABER

Em 1875, o Cardeal Bonnechése, arcebispo de Ruáo (Fran
ca), desejando informar-se pessoalmente acerca do espiritismo, 
assistiu a urna sessáo espirita na residéncia do baráo de Gul- 
denstube, em París. Ao iniciar-se a sessáo, o Cardeal colocou 
um crucifixo sóbre a mesa. A sagrada imagem foi ¡mediatamente 
atirada ao chao, sem que se pudesse verificar por quem. Colo
cado novamente sóbre a mesa, repetiu-se a mesma cena. Teve o 
Cardeal urna prova de que os tais espíritos nao sao amigos nem 
sequer das imagens de Jesús Cristo. E’ isso. Ñas sessoes, em mui- 
tos casos atua o demónio e em muitos outros impera a fraude. 
Desculpam-se os espiritas, dizendo que sao cristáos. “E’ por 
isso mesmo que eu a b o rd o  os invocadores de espíritos e os 
detesto, porque abusam do nóme de Deus e o desonram; cha- 
mam-se cristáos, e fazem obras de pagáos”.
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316.
POR QUE ERA ATEU

Encontraram-se, certo dia, um pároco e um homem notoria
mente ímpio e avarento. Na conversa com o padre nao féz se- 
grédo de sua impiedade e declarou abertamente que, embora 
respeitador das crenfas alheias, nao acreditava em Deus. O vi- 
gário, tomando urna fólha de papel, escreveu sbbre ela a pa- 
lavra “Deus”.

—  O senhor está vendo esta palavra? —  perguntou ao ateu.
—  Perfeitamente, respondeu o outro.
O pároco tirou do bólso urna moeda de dois mil réis (das 

antigas) e colocou-a exatamente sóbre a palavra que escrevera 
e tornou a perguntar:

—  Aínda vé a palavra “Deus”?
—  Agora nao a vejo, porque a moeda mo impede.
—  Pois é isso mesmo, meu amigo, o que se está dando com 

a sua pessoa. O sr. vé só o dinheiro e por isso nao enxerga mais 
a Deus. O Salvador disse: “Os cuidados déste mundo e a ilusáo 
das riquezas sufocam a palavra de Deus”.

317.
OCULTARA OS PECADOS

Em Lima, capital do Perú, urna senhora tinha très criadas. 
Urna era crista, convertida do paganismo. Deixou, porém, a 
prática da oraçâo, tornou-se leviana e livre nos costumes. Ten- 
do adoecido, recebeu os sacramentos com pouca devoçâo. Reve- 
lou, depois, às suas companheiras de serviço, que tivera o cui
dado de ocultar ao sacerdote todos os pecados que cometerá. 
Alarmadas, as companheiras levaram o fato ao conhecimento de 
sua patroa, a quai alcançou da enfêrma a promessa de fazer 

• urna confissâo sincera; Marta, assim se chamava ela, confessa-se 
de novo e morre depois de algum tempo. Apenas exalou o últi
mo suspiro, começou o seu cadáver a espalhar um mau cheiro 
insuportável, e tiveram de levá-lo para tora da casa. O cao, por 
natureza tranqüilo, pôs-se a uivar lúgubremente. Urna das cria
das, indo dormir no quarto onde Marta falecera, foi despertada 
por rumores espantosos; todos os móveis eram como que agita
dos por urna fôrça invisível e atirados ao solo. Com a outra 
criada deu-se a mesma cena espantosa. Resolveram, pois, pas-
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sar juntas a noite. Ouviram, a certa altura, a voz clara e dis
tinta de Marta, que se lhes apresentou em estado horrível e ro
deada de chamas. Disse-lhes que, por ordem de Deus, vinha 
fazer-lhes conhecer em que estado se achava e que fóra conde
nada por seus pecados de impureza e por suas confissoes mal 
feitas. E acrescentou: “Contai a outros o que acabo de revelar- 
vos, para que nao sejam vítimas da mesma desgrana”. A estas 
palavras lan^ou um grito de üesespéro e desapareceu (Villard, 
v. III).

318.
DUAS CLASSES DE PESSOAS

Um pároco convidou um seu paroquiano a fazer a páscoa.
—  Mas, senhor vigário, para que confessar-me se eu nao 

tenho pecado?
Respondeu-lhe o padre: —  Olhe, senhor; só há duas classes 

de pessoas que nao tém pecados: os que ainda nao chegaram 
ao uso da razao e os que já  a perderam.

319.
JA FEZ A PASCOA?

Um dia, indo D. Bosco a Carignano, sentou-se ao lado do 
cocheiro e durante a conversa disse-lhe:

—  Espero que o sr. já  tenha feito a páscoa.
—  Ainda nao —  respondeu o bom homem; —  e, ademáis, 

faz muito tempo que nao me confesso. Eu gostaiia de confessar- 
me com o padre com quem me confessei a última vez, se o en- 
contrasse.

—  E quem é ésse padre?
—  E’ D. Bosco; nao sei se o sr. o conhece; confessei-me 

com éle no cárcere de Turim.
—  Sou eu mesmo, respondeu o Santo.
Fixando néle o olhar, o condutor reconheceu-o.
—  Como farei para confessar-me agora mesmo?
—  Dé-me as rédeas e ajoelhe-se.
E enquanto os cávalos caminhavam lentamente, o homem 

confessou-se com grande alegría de alma.
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320.
NAO SABE CALAR

Sócrates falava muito pouco. Um indiscreto perguntou-lhe, 
certa ocasiao, se guardava siiéncio por ignoráncia.

Sócrates respondeu: “Um ignorante nao sabe calar-se!”

321.
UMA SÓ BOCA

Zenao, estando em companhia de um jovem que falava dé
niais, disse-lhe: “Fica sabendo que temos dois ouvidos e urna 
só bôca, para escutarmos duas vêzes mais do que falamos”.

322.
GUARDANDO SILENCIO

Alguém perguntou a Pitágoras como poderia chegar a ser 
seu discípulo. O filósofo respondeu: “Guardando siiéncio até que 
seja necessário falar; nao dizendo senáo o que sabéis bem; fa- 
zendo o maior bem possível e falando pouco, porque o silencio 
é sinal de prudencia e a tagarelice é sinal de tolice. Nao vos 
apresseis a responder, e deixai que aquéle que pergunta acabe 
de falar. Nao faleis- mal de ninguém”. Costumava condenar seus 
discípulos a cinco anos de silencio.

323.
ADULAQAO EXAGERADA

Alexandre Magno atravessava um grande rio numa barca 
em companhia de Aristobulo. Este, durante a travessia, pós-se 
a 1er em alta voz a história do conquistador, mesclada com elo
gios de urna adula?ao exagerada. Alexandre tomou o livro e ati- 
rou-o ao rio, dizendo que o autor merecía a mesma sorte, por 
ser mais culpado que seus escritos.

324.
NAO RESPONDEREI

Um dia estava Metelo a falar mal de Tácito, que, ouvin- 
do-o, disse-lhe: “Podes falar como te aprouver, porque eu nao 
responderei. Se aprendeste a falar mal, eu aprendí a despiezar 
a maledicencia”.
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325.
DIANTE DE UM QUIOSQUE

Regressava D. Bosco ao oratório numa tarde de 1851. Ao 
passar diante de um quiosque, parou para olhar os livros. O 
vendedor disse-lhe:

—  Ésses livros nao servem para o senhor porque sao to
dos protestantes.

—  Estou vendo, disse o Santo; mas, na hora da morte es
tará o sr. tranqüilo, depois de haver vendido tais livros e ha- 
ver propagado o érro?

Ditas estas palavras, saudou-o e retirou-se. O vendedor per- 
guntou quem era aquéle sacerdote e, ao saber que era D. Bosco, 
tratou de conversar com éle. Em seguida levou-lhe todos os li
vros para serem queimados, e dali em diante seguiu sempre o 
bom caminho.

326.
DOIS ANÉIS

S. Edmundo de Cantuária, ao terminar seus estudos, con- 
sultou sôbre sua vocaçâo a um doutor da miversidade de Ox
ford, célebre por sua ciência e piedade. Éste, conhecedor da 
virtude de seu discípulo, aconselhou-o a consagrar-se a Deus 
com o voto de castidade perpétua. Edmundo mandou confeccio
nar dois anéis, gravando néles as palavras: “Ave Maria” : em 
seguida, diante da imagem de Maria pronunciou o seu voto e, 
tomando os anéis, colocou um no dedo da estátua da Virgem e 
outro em seu dedo, protestando que nao quería outra espôsa 
senáo Maria Santíssima. Tôda a sua vida conservou o anel co
mo lembrança de seu juramento.

327.
TERRÍVEL TESTAMENTO

Urna jovem, pouco antes de morrer, escreveu: “Tenho 18 
anos; sou a criatura mais desgrasada e por isso vou morrer. Aos 
15 anos eu era inocente. Maldito o dia em que meu tio me abriu 
a biblioteca e me disse: “Lé!” Melhor fóra que, dando-me um 
punhal, me dissesse: “Mata-te!” Eu nao teria percorrido o ca
minho da desgrana”.
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328.
TERRIVEL CASTIGO

O imperador Leâo IV retirou da catedral de Constantinopla 
urna coroa de ouro adornada com brilhantes que o imperador 
Heráclio dera áquela igreja. Apenas a pós na cabeça, cobriu-se 
de pústulas e chagas repugnantes. Très dias depois morria no 
meio de atrozes sofrimentos, recebendo assim o castigo de seu 
roubo sacrilego.

329.
UMA COROA DE OURO E DIAMANTES

Na igreja de Poli, próxima de Roma, venera-se urna ima- 
gem maravilhosa de Nossa Senhora. Possui muitas jóias e urna 
coroa de ouro e diamantes que custou 25 mil liras e que foi 
doada pelo papa Pió IX. Um ladrao entrou, na noite de 23 de 
dezembro de 1911, para roubar as jóias e as pedras preciosas. 
Para conseguir seu intento sacrilego, subiu ao pedestal da ima- 
gem, o quai cedeu e caíram ambos pesadamente ao solo, ficando 
o ladrao sacrilego esnagado pela estátua. Encontraram-no mor- 
to na manhá seguinte.

330.
ACHO-O ENCANTADOR

Duas damas num teatro assistiram á atua9ao dum afamado 
ator. Urna délas disse á outra:

—  Nao sei como podem aplaudir tanto a ésse homem re
pugnante. Nao acho gra9a no seu modo de trajar.

—  Eu, ao contrário, acho-o encantador —  respondeu a 
outra.

—  Será possível?
—  Certamente, porque é meu marido.
A primeira corou de vergonha e nao se atreveu a dizer nem 

urna palavra mais.

331.
COISAS PIORES

S. Vicente de Paulo fóra caluniado, e Ana de Austria, rainha 
de Franca, disse-lhe: —  Sabe, padre, que coisa dizem do senhor? 

—  Senhora —  respondeu o santo, —  sou um pobre pecador.
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Mas é preciso que se deferida —  replicou a rainha.
Mas Vicente, sem perder a calma: —  Senhora, coisas pio- 

res disseram contra Nosso Senhor e Ele ca lo u -se !...

332.
CINCO FRANCOS

O general Dasmene, ferido mortalmente em 1848 pela bala 
de um rebelde, antes de morrer entregou á Irma de Caridade, 
que o tratava, cinco francos, dizendo-lhe: “Irma, pe?o-lhe que 
mande celebrar duas missas, sendo urna por quem me assassinou 
e outra por mim”.

333.
PERDOAR

O duque de Guise, grande defensor da rcligiao católica, 
estava sendo espreitado por um protestante que o quería matar 
Quando soube disso o duque chamou-o e disse-lhe:

—  Fiz alguma coisa contra ti?
—  N3o senhor, —  respondeu o protestante.
—  Quem te induziu a atentar contra a minha vida?
—  Ninguém; sómente quería defender os direitos de minha 

seita, matando ao seu maior inimigo.
—  Se a tua religiáo —  disse o duque —  manda matar, a 

católica manda perdoar. Eu te perdóo. Julga por ai qual será a 
verdadeira.

334.
NOVELAS SENSACIONAL

O tribunal de Colónia condenou, em 1908, um rapaz de 16 
anos a 12 anos de prisSo, por ter matado um menino de 9 anos. 
O rapaz, leitor assíduo de novelas de bandidos, quis imitar os 
protagonistas; e para isso amarrou o menino a urna árvore e 
deu-Ihe a morte como havia lido nos livros.
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335.
UMA FAMILIA DE HOMICIDAS

Certo senhor Barat do Alto Loire (Franca) exigirá que 
seus filhos nao fóssem á missa nem ao catecismo e que odias- 
sem ao padre. Dizia-lhes: “Deixo-vos livres e podéis fazer o 
que quiserdes; mas, se vos encontrar rezando, eu vos mato”.

Os seis filhos aprenderam a 1¡9§o. Cinco morreram guilho- 
tinados; e o último, porque seus pais lhe negaram dois francos, 
para seus vicios, matou-os cínicamente.

336.
DEVO ESCOLHER AS ARMAS

O padre Fidélis, franciscano, dirigia-se a urna igreja de 
Paris para celebrar a santa Missa. Passando em frente dum ca
fé, um oficial o insultou. Parou o padre e disse-lhe:

—  O sr. insultou-me e eu exijo satisfago, e como ofen
dido tenho direito de escolher as armas. Escolho a confissao e 
espero-o esta noite.

E retirou-se, deixando as senhas. O oficial, homem hon
rado, nao faltou; cc ifessou-se devotamente e comungou no dia 
seguinte.

337.
OFICIO DO DIABO

S. Ambrósio encontrou á porta da Igreja urna jovem ves
tida com vaidade e ¡modéstia. Perguntou-lhe aonde ia.

—  A igreja, para rezar —  respondeu ela.
—  Vestida dessa maneira? Nao vais rezar, mas escandali

zar os fiéis, fazer o oficio do diabo, isso sim. Fora daqui, es
candalosa! Retira-te a tua casa, para chorar os teus pecados!

338.
E’ DEMASIADO PARA UMA CRISTA

S. Elói, vendo um dia a ráinha Batilde, espósa de Clodo
miro II, vestida com magnificencia exagerada, féz-lhe alguma 
observado.
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—  Meu padre —  disse a rainha —  isto nao é demais para 
urna rainha.

—  Para urna rainha, nao —  replicou o santo —  mas, para 
urna crista, é demais.

Batilde aproveitou a ligao e chegou a ser santa.

339.
O CRUCIFIXO NUM ESPELHO

Urna jovem demorava-se com freqüéncia a contemplar-se 
com vaidade num espelho. Em vésperas de casar-se, ataviada pa
ra a cerimónia, admirava-se vaidosamente no espelho. De repente, 
em lugar de sua figura, viu néle Jesús Crucificado, coberto de 
chagas, derramando sangue. Tal foi a sua impressáo que caiu des- 
falecida. Voltando a si, pediu perdao a Deus, prometendo mudar 
de vida. Jesús, na visáo, ordenou-lhe que fósse para Roma e ali 
fundasse urna Ordem destinada á adora^áo perpértua do SS. Sa
cramento.

E ’ S. Madalena da Encarnado.

340.
CAÍRAM AS ARMAS

Ninguém ignora o nome e os feitos de Napoleáo Bonaparte. 
Politicamente foi grande inimigo da Igreja e do Papa, a quem 
perseguiu de diversos modos. Amea?ado com a pena de excomu- 
nhao, vangloriava-se de que “as excomunhóes do Papa nao fa- 
riam cair as armas das mSos dos seus soldados”.

Pouco tempo depois, na campanha da Rússia, as armas 
caíam das máos de seus soldados vencidos pelo frió; e na bata- 
lha de Waterloo, pelo pánico. Destronado e desterrado, o grande 
imperador terminou sua vida como triste prisioneiro em Santa 
Helena.

Quem luta contra Deus será vencido.

341.
O SENHOR MESMO O VERA

Um capelao da Escola Militar de Saint Cyr acabava de pre
gar sóbre o inferno, quando um capitáo irónicamente o interrogou: 

—  Padre, no inferno seremos assados, fritos ou cozidos?
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—  Capităo, o senhor mesmo o verá quando lá estiver.
O capităo riu-se da resposta, mas aquetas palavras năo lhe 

deram sosségo. Lutou cinco anos com sua incredulidade, mas por 
fim converteu-se.

342.
CASTIGO DA IRA

Após a grande guerra emigrou para a América um homem 
de Neusadeuz, na Galicia. Passados alguns anos sua esposa, 
que o tinha por morto, recebe urna carta do ausente. Aberto o en
velope, encontra apenas o retrato e a assinatura do marido. D e
sengañada por năo encontrar o que desejava, atira ao fogo a fo
tografia. No dia seguinte recebe outra carta do marido: Ele avi- 
sava que na fotografia ela encontraría escondidos seiscentos dó
lares, auxilio que lhe enviava.

Foi tamanha a tristeza daquela mulher, vítima de seu mau 
genio, que logo depois faleceu.

343.
AMOR AOS INIMIGOS

O arcebispo de París, Mons. Darboy, préso e injustamente 
condenado a ser fuzilado pelos revolucionários de 1870, enquanto 
aqueles desumanos lhe apontavam contra o peito os fuzis, gritou: 
“Meus filhos, esperai um momento, que pela última vez vou dar- 
vos a bén?áo pastoral”. Ainda estava dando a bén?áo, quando 
urna descarga prostrou por térra o bondoso arcebispo.

344.
BATISMO DE SANGUE

S. Emerenciana, ainda catecúmena, (portanto, ainda nao ba- 
tizada), ia orar junto ao sepulcro de S. Inés. Ali a encontraram 
os pagaos e a mataram a pedradas. Pelo batismo de sangue voou 
para o céu, e a Igreja venera-a como mártir, isto é, como santa.
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345.
QUANDO MUDARÁS DE VIDA

S. Tomás Moro disse muitas vêzes a um libertino: “Muda 
de vida, que jà  é tempo!” e o outro respondía: “Nâo temas, ami
go, em caso de morte repentina tenho esta jaculatoria: Perdâo, 
Senhor!”

Urna vez ao passar a cavalo a ponte do rio Tâmisa, o cáva
lo empacou e atirou o infeliz ao rio, onde, nâo sabendo nadar, 
pereceu afogado. Os amigos, que o acompanhavam, ouviram-lhe 
as últimas palavr.as, que, por certo, nâo eram urna jaculatoria, 
mas uma blasfêmia. Dirigindo-se ao cavalo disse: “Que o diabo 
te carregue a ti e a mim!”

Corn Deus nâo se brinca impunemente, diz S. Paulo. Por isso 
é temerário pretender na hora da morte aquela graça que agora 
repeles e desprezas.

346.
A GLÓRIA VA D ÊSTE MUNDO

Napoleâo, para conquistar um reino> sofreu frió, cansaço, 
sono e expôs-se muitas vêzes aos perigos da guerra. Seu reina
do foi meteoro de um instante e êle morria^derramando lágrimas 
de desengaño, na ilha de S. Helena, no meio do mar.

César, suspirando pelo império de Roma, combateu árduas 
batalhas nas Gálias e apenas alcançou o umbral do sonhado im
pério, caiu apunhalado aos pés da estâtua de Pompeu.

Alexandre combateu com força de vontade jamais vista na 
terra; e quando conseguiu o dominio do mundo, colheu-o a morte 
e com êle esfacelou-se o seu império.

Ora, se os filhos do século sabem sofrer indizíveis tormentos, 
superar terriveis dificuldades para alcançar o reino de um dia, —  
por que os fiihos da luz nâo hâo de saber suportar pequeños 
sofrimentos, combater as paixôes, repelir a lisonja do mundo 
para conquistar um reino eterno de felicidade?

347.
EIS AQUI OS MEUS TESOUROS

Quando levavam à morte o diácono S. Lourenço, os solda
dos, sendo informados de que êle era o tesoureiro do Bispo, co- 
meçaram a maltratâ-lo para que lhes contasse onde havia escon-
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dido os tesouros. . .  O santo diácono mandou chamar os pobres, 
com os quais repartirá todos os bens, e disse aos soldados: “Eis 
aquí os meus tesouros”.

Tinh.a razáo, porque tudo o que se dá aos pobres se con
verte em tesouros para a eternidade.

348.
VERDADEIRA CAR1DADE

Qualquer amor nao é caridade. Amor de caridade era aquéle 
de S. Joana de Chantal, que curava os enfermos, levava-os á sua 
casa e beijava-lhes as chagas. “Mas que fazes?” perguntaram-lhe 
um dia. “Beijo as chagas de Jesús”. Se alguém ama a urna pes- 
soa, porque é rica e poderosa ou porque é capaz de socprré-lo e 
protegé-lo, seu amor nao é caridade; é interésse.

“Caridade é . . .  amar ao próximo como a si mesmo por amor 
de Deus.

349.
PEDIR A VOCAQAO PARA OS F1LHOS

Os pais podem pedir a Deus a voca^ao para seus filhos. 
Durante trinta anos rezava urna máe de familia para que Deus 
concedesse a seus filhos a voca?áo religiosa, e Deus a ouviu. Te- 
ve cinco filhas freirás e seis filhos padres, dentre os quais dois 
arcebispos e um cardeal, o célebre Vaughan, falecido em 1903.

350.
O PADRE NAO SE CASA

Um rei da Escócia, antepassado dos Stuart, tinha grande 
admiragáo por S. Columbano, e chegou a oferecer-lhe sua própria 
filha em matrimónio.

Agradeceu-lhc o santo a distingo, porém nao a aceitou. Ad- 
mirou-se o rei de que fósse rejeitada a sua filha, famosa por sua 
formosura e distingo; mas o santo respondeu-lhe que preferia 
ser tóda a vida sacerdote de Cristo, e o sacerdote renuncia a for
mar familia própria, para poder constituir urna grande familia 
espiritual com todos os fiéis.
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351.
MAES BOAS, FILHOS SANTOS

Váo aqui alguns exemplos mais conhecidos. S. Agostinho, 
filho de S. Mónica; S. Joáo Crisóstomo, filho de S. Antusa; S. 
Qregório Magno, filho de S. Silvia; S. Basilio, S. Gregório Nis- 
seno, S. Pedro de Sebaste e S. Macrina, filhos de S. Emélia; 
S. Bento, filho de S. Nona; S. Bernardo, filho de S. Alata; S. 
Domingos de Gusmao, filho de S. Joana de Aza; S. Catarina de 
Suécia, filha de S. Brígida, etc.

352.
VIRTUDE DA AGUA BENTA

Evélia, nobre dama de Antioquia, recorreu a S. Joáo Crisós
tomo, pedindo-lhe que rogasse por um filho seu enfermo, o úl
timo que lhe restava de quatro que tivera. Foi o Santo á casa 
daquela senhora, deu urna bénfáo ao enférmo e aspergiu-o com 
água-benta. A gra?a da cura nao se féz esperar.

353.
AS VELAS NO DIA DE SAO-BRÁS

S. Brás primeiro foi médico e depois bispo. Certo dia apre 
sentou-se-lhe urna mulher com um menino que tinha atravessada 
na garganta urna espinha de peixe e se achava em perigo de vida. 
O Santo colocou sóbre o pescólo do menino duas velas em forma 
de cruz e deu-lhe urna bén?áo. Saltou fora a espinha e o menino 
salvou-se. Em memória désse fato benzem-se, na festa de S. 
Brás, velas apropriadas para preservar da dor de garganta e do 
engasgo.

354.
VIRTUDE DA MEDALHA “MILAGROSA”

Um rapaz de vida selvagem e escandalosa, em abril de 1904, 
entrou no hospital de Lérida ferido por duas punhaladas. Seu 
nome era Libório Menasil, mais conhecido pela alcunha de “o 
Demónio”. No hospital blasfemava continuamente, insultava as 
Irmas e escandalizava a todos; quis mesmo agredir a Irma por-
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que !he falou de Deus. Apesar de tudo, puseram-lhe dissimulada- 
mente urna medalha milagrosa debaixo do travesseiro e comeca- 
ram a orar por éle na capela. Pouco depois “o Demonio” pedia 
um sacerdote, confessava-se com grande arrcpendimento e pedia 
a todos perdáo dos escándalos dados.

355.
POR QUE ME CONDENASTE?

Um santo teve urna visáo, na qual viu como Satanás, de pé 
diante de Deus, dizia-lhe: “Por que me condenaste por um só 
pecado que cometí, e ao contrário salvas a tantos que te ofende- 
rain milhares de vézes?

E Deus respondía: “Porque o homem me pede perdáo, e tu, 
nunca. O homem se confessa, tu, nao”.

356.
A CONFISSAO DA-NOS A PAZ

A condessa Hahfl-Hahn percorreu muitos países, visitando 
suas cidades, museus, teatros, para ver se encontrava a tranqüi- 
lidade que desejava. Foi tudo inútil. Por fim, um dia entrou numa 
igreja e confessou-se, declarando o pecado, que, como enorme 
pedra, Ihe oprimía o coraijáo. A confissáo deu-lhe a paz e a tran- 
qüilidade que em váo buscara em suas viagens.

357.
ÉLE ERA DESCENDENTE DE MACACO

A senhora Brossard, anciá rica e piedosa, tinha só um pá
rente, o senhor Aumaitre, grande propagandista do darwinismo. 
Ao morrer aquela senhora, o senhor darwinista nao faltou aos 
funerais da parenta rica, cuja fortuna esperava.

No dia seguinte apresentou-se em casa do tabeliáo, que leu 
para éle o testamento da defunta, redigido na seguinte forma: 
“Deixo tudo ao Hospital. Cria ter um párente, Luís Aumaitre, a 
quem deixar minha fortuna. Éle me fez saber que descende do 
macaco; ora eu sei que nem meus pais, nem meus avós, nenhum 
outro de minha familia descedem de macacos; portanto, nao po
demos ser parentes”.
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358.
MODÉSTIA DE UM PRÍNCIPE

Um missionário convertera um príncipe de certo país do 
Oriente. Tendo, em seguida, de assistir a urna fun^ño na igreja, 
indicaram-llie um genuflexório preparado especialmente para éle.

O príncipe negou-se a ocupá-lo, dizendo: “Fora da igreja 
poderei ser um príncipe real; mas aqui nao sou mais que um 
pecador”. E foi colocar-se no meio dos simples fiéis.

359.
A MISSA OBTÉM GRABAS

Joäo Sobieski, antes de dar combate aos turcos, mandou 
celebrar a santa Missa diante de seu exército formado em ordern 
de batalha, e quis ajudá-la éle mesrno com os braíos em cruz. 
Preparado com a santa Missa, atacou os turcos, e ganhou a 
memorável batalha de Viena, que a História imortalizou.

360.
OUVIA A MISSA DE JOELHOS

A imperatriz Eleonora, espósa de Leopoldo I, ouvia sempre 
de joelhos a santa Missa. Disseram-lhe que se assentasse ao me
nos durante a prática; mas ela respondeu: “Se meus cortesáos 
nao se atrevem a sentar-se em minha presenta, apesar de ser eu 
urna pobre pecadora, hei de atrever-me a assentar-me diante 
de Deus?”

361.
E’ PREFERÍVEL A MISSA

Henrique III, rei da Inglaterra, ouvia duas ou très missas 
cada dia.

Quando um cortesáo lhe disse que, a seu juízo, era preferí- 
vel ouvir sermöes, replicou o rei: “Ouvir sermoes é muito bom; 
mas eu prefiro ver o amigo a ouvir falar déle, por muito que o 
louvem”.
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362.
O SEGRÉDO DA CONFISSAO

Um sacerdote renegado, excomungado e apóstata, anuncio» 
que, no teatro Lírico de Santiago do Chile, revelaría os mais in- 
teressantes segredos de confissáo dos tempos de seu sagrado 
ministério. Era 18 de maio de 1905.

No momento exato em que o desgranado ia abrir a boca para 
comenar a talar, desabaram estrepitosamente as galerias do tea
tro, ticando sepultadas debaixo de suas ruinas 600 pessoas. 
Assim Deus os castigou, nao permitindo que se violasse o se- 
grédo da Confissáo.

363.
SE NAO BLASFEMARES, DOU-TE UMA MOEDA

Um soldado blasfemador dizia que nao se corrigia por nao 
poder.

Disse-lhe um dia um cavalheiro: “Se hoje nao blasfemares, 
dou-te urna moeda de ouro”. O soldado, naque'.e dia, percorreu 
a caserna, falou, disctttiu com os outros soldados, mas nao dei- 
xou escapar nem urna blasfemia. Deu-lhe o cavalheiro a moeda, 
mas féz-lhe notar que se nao se corrigia era porque nao quería, 
nao fazia propósito eficaz; pois, se pode abster-se de blasfemar 
por urna moeda, muito mais devia abster-se para ganhar o céu.

E com esta lifáo emendou-se aquéle soldado.

364.
PEQUEÑOS EXEMPLOS

Em 1763, o general marqués de Broc inspecionava o regi
mentó do conde de Provenía. Perguntou a um cabo do regimen
tó: —  Camarada, por onde cometas o dia? —  Meu general, co- 
meno rezando as minhas ora^Ses. —  Basta, venha outro. Um 
soldado que como tu comena por ai, seguramente cumprirá sen 
dever.

a) Um senhor Bispo visitava um hospital militar. Aproxi- 
mando-se de um soldado, recomendou-lhe que nao deixasse de 
rezar pela manhá e á noite. Respondeu-ihe: Senhor, cu rezo tó- 
das as manhás e todas as noites, mas á moda militar, brevemente. 
—  E como é que fazes? —  Assim: de manhá, ao despertar, .digo:
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Meu Deus, teu servo se levanta, tem compaixáo déle. E ao dei- 
tar-me, digo: Meu Deus, teu servo se deita, tem compaixáo déle. 
—  Bravo! Magnífico!

b) Nos terremotos de 1906 em Sao Francisco (California), 
enquanto todos corriam como loucos de um lugar para outro, as 
Irmas do Sagrado Coragáo de Jesús, da rúa Franklin, com sua su- 
periora Madre Germán, refugiaram-se a orar na capela e reza- 
vam a ladainha do Cora?áo de Jesús, entre os gritos de espanto 
da multidáo. Num instante um mar de fogo e fumo cercou todo 
o convento; mas, acalmado o incendio, entre as ruinas dos arre
dores apareceu o convento intacto, sem se ter queimadb nem urna 
persiana.

c) Um homem casado, mas muito desordeiro, que por con- 
selho de sua espósa rezava sempre urna Ave-Maria, viu que o 
Menino Jesús estava coberto de chagas e lhe virava as costas. 
Compreendeu que eram seus pecados e pediu perdáo, e rogou a 
Nossa Senhora que intercedesse por éle. Assim o féz Nossa Se- 
nhora, mas o Menino recusava-se a perdoar. Pareceu entáo que 
a Virgem se pós de joelhos diante do Filho. Éste comoveu-se, 
perdoou, mas exigiu que o pecador lhe beíjasse as chagas, e es
tas, á medida que as beijava, desapareciam. Aquéle esposo mu- 
dou de vida e tornou-se cristáo fervoroso. ~

d) Era na Alemanha. Um capeláo nao conseguía converter 
um condenado que ia ser enforeado. Por fim, disse-lhe: Reze 
comigo ao menos urna Ave-Maria. Éle a rezou e, banhado em 
lágrimas, confessou-se e morreu bem.

e) A missa é táo longa! —  dizia alguém ao bispo de Amiens, 
Mons. de la Motte.

—  Que vergonha! —  respondeu o prelado —  um filho se 
cansa de estar com seu pai; um homem se cansa de estar com 
seu Deus!

f) Carlos XII, rei da Suecia, embriagou-se e féz um insulto 
á sua máe. Esta retirou-se, e no outro dia nao se aprésentou 
ao filho. Carlos, ao saber da causa, tomou um copo de vinho e, 
apresentando-se á rainha, disse: “Senhora, sei que ontem vos 
insultei; perdoai-me. Bebo éste vinho á vossa saúde”. Em se
guida quebrou o copo e acrescentou: “Éste é o último copo de 
vinho que bebo em minha vida”. —  E cumpriu a palavra.
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g) Henrique VIII, rei católico, para casar-se com Ana Bo-
lena (pósto que já  era casado com outra), abjurou a religiao 
católica e tornou-se um rei perseguidor e sanguinário. Imolou 
2 cardeais, 13 abades, 18 bispos, 50 doutóres, 200 padres, 360 
senhores e mais de 72.000 vítimas. Ao morrer dizia: “Desgra
nado de mim! Nao perdoei durante minha vida nem a um ho-
mem em minha cólera, nem a urna mulher em minha sensuali-
dáde, e morro execrado dos homens e amaldicoado de Deus”.

h) S. Medardo possuía urna novilha, que trazia ao pescólo, 
um cincerro. Um dia um amigo do alheio roubou-lhe a novilha. O 
cincerro corne^ou a soar; o ladrao encheu-o de palha, e soava; 
tirou-o do pescono da vaca e meteu-o num balaio, e continuava a 
tinir; enterrou-o, e ali estava a tinir. Cheio de terror, devorado 
pelo remorso, aquéle ladrao confessou a sua culpa, entregando a 
novilha a seu legítimo dono.

i) Um rapaz foi condenado á morte. Estava preso e na- 
quele dia seria executado. Sua máe foi visitá-lo, mas éle repeliu-a, 
nao a quis receber, dizendo: “A senhora tem a culpa. Se, quando 
eu fazia pequeños furtos, me tivesse castigado, eu nao estaría 
aqui. A senhora, máe má, aprovou aqueles furtos e agora estou 
condenado".

j)  Washington, um dos mais célebres presidentes dos Es
tados Unidos, era um menino travésso. Um dia, deu urna ma- 
chadada numa cerejeira, que seu pai estimava muito, e a ár- 
vorezinha secou. Perguntou o pai aos criados quem tinha feito 
aquela barbaridade. Nao fóra nenhum dos criados. O menino, a 
essa altura, apresentou-se ao pai e disse: “Papai, eu nao devo 
mentir: fui eu”. E o pai: “Muito mais estimo a tua sinceridade 
que tódas as cerejeiras do mundo. Pcrdóo-te por teres dito a 
verdade”.

k) O médico Hipócrates, que chegou á idade de 140 anos., 
dizia: Nunca comí até ficar farto. S. Francisco de Paula che
gou aos 91 e S. Afonso também; S. Hilario chegou aos 104 e, 
como éles, muitos outros jejuadores chegaram a idades avadadas.

l) Um santo bispo mandou pór em seu epitáfio estas pa- 
lavras: “Lembrai-vos de santificar o dia do Senhor".

O santo bispo de Poitiers, Mgr. Pie, dizia: “Quisera que
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na sepultura de todos os nossos diocesanos se pudesse pór éste 
epitáfio: “Éste homem descansou todos os domingos, e os san- 
tificou”.

O santo cura de Ars dizia: “O domingo é dia de D e u s ... 
Conhefo dois meios de empobrecer: trabalhar em domingo e 
roubar”.

m) Alguém perguntou ao sábio Diógenes que deveria fazer 
para vingar-se de um inimigo. Diógenes respondeu: “Ser mais 
virtuoso que ele”.

365.
SAVONAROLA E O CARNAVAL

Conta-se que, em represália aos excessos do carnaval flo
rentino, organizou Savonarola em 1496 urna procissao de 10.000 
jovens, que desfilou pelas rúas principáis da cidade cantando 
hinos religiosos de peniténcia. Chegando a urna pra?a, onde se 
erguera urna grande pirámide de livros maus, recolhidos com an- 
tecedéncia, a um sinal dado, deitaram-lhes'-fogo. Ao mesmo tem
po soavam as trombetas da “Signoria”, repicavam os sinos de S. 
Marcos e a multidáo prorrompia em aclam ases. Encerrou-se a 
fun^áo. com urna missa sol.ene no meio da pra?a, onde fóra er
guido um grande Crucifixo.

366.
O MELHOR CARNAVAL

Um oficial espanho! viu um dia S. Pedro Claver com um 
grande saco ás costas.

—  Padre, aonde vai com ésse saco?
—  Vou fazer carnaval; pois nao é tempo de folganga?
O oficial quer ver o que acontece: acompanha-o.
O Santo entra num hospital. Os doentes alvoro?am-se e 

fazem-lhe festa; muitos o rodeiam, porque o Santo, passando 
com éles urna hora alegre, Ihes reparte presentes e regalos até 
esvaziar completamente o saco.

—  E agora? —  pergunta o oficial.
—  Agora venha comigo; vamos á igreja rezar por ésses in- 

felizes que, lá fora, julgam que tém o diréito de ofender a 
Deus livremente por ser tempo de carnaval.

246



367.
PROFANAQAO DAS FESTA S RELIGIOSAS

Diz urna lenda que certo dia os demónios se reuniram em 
congresso para estudar o melhor meio de cancelar do calendário 
os dias festivos. Os dias santos —  diziam éles —  s3o um de
sastre para nós: nesses dias honra-se a Deus, celebra-se a missa 
pela remissao dos pecados e muitos dos que conquistamos du
rante a semana escapam de nossas m á o s !... E ’ preciso acabar 
com as festas religiosas!

Mas, hoje em dia, creio que, se Deus mesmo quisesse abo
lir as festas, os demónios se reuniriam num segundo congresso 
para protestar contra essa medida e diriam: “Nao, nao; deixai 
como está; os dias festivos sao para nós os de maior negócio; 
preferimos que multipliquéis os dias festivos, porque assim lu
craremos muito mais!”

Acautela-te, meu irmáo; nao entres na fila désses profa
nadores dos domingos e dias santos, désses sequazes do de- 
mónio!

368.
EIS O LIVRO

S. Boaventura receben um dia a visita de S. Tomás de 
Aquino, o qual lhe manifestou o desejo de conheccr a biblio
teca onde adquirirá tantos e táo sublimes conhecimentos. S. 
Boaventura, em lugar da biblioteca, mostrou-lhe o seu Cruci- 
fixo gasto pelos ósculos e lágrimas com que o inundava. Aquéle 
era o seu livro de m editares; déle haurira a ciéncia que possuía.

369.
VAI E ENTERRA-O!

Dois mendigos, que com falsos remendos fingiam necessi- 
dade, sabendo que por ali ia passar o bispo S. Epifánio, para 
conseguir déle urna gorda esmola, usaram do seguinte ardil. Um 
se fingiu de morto e o outro comeíou a lamentar-se pedindo 
dinheiro ao Santo para a mortalha e o entérro. O Santo parou, 
féz urna ora^áo e, tendo-lhe dado o que pedia, prosseguiu o 
seu caminho.
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“Pregamos-lhe urna boa! Levanta-te!” Mas, que levantar-se 
nada! O homem morrera deveras. Aflito, correu o outro atrás do 
Santo e confessou-lhe o seu pecado, pedindo misericórdia. Aáas 
o santo bispo, muito serio e grave, disse-Ihe: “Com Deus nao 
se brinca. Essa é a recompensa dos mentirosos. Agora vai e 
enterra-o!”

370.
AONDE VAIS?

O venerável Padre José de Anchieta, fundador da cidade de 
Sao Paulo e grande missionário, viu um dia um homem, que 
saía precipitadamente para ir matar um inimigo seu.

—  Aonde vais? —  pergunta-lhe o servo de Deus.
—  Vou dar um passeio, Padre.
—  Nao, meu amigo; vais lansar-te no inferno, como bem o 

prova o punhal que levas ai escondido.
Vendo-se descoberto, o homem se arrependeu e desistiu de 

seu mau intento.

371.
ENORME PERDA

Ñero, antes de ser imperador, numa noite de jógo perdeu 
um milháo de sestércios. Sua máe mandou pór sóbre urna mesa 
urna quantia igual em moedas e disse-lhe: “Vé o que perdeste, 
o que te custou urna só noite de jógo!” Ao ver aquilo, Ñero 
concebeu grande horror áquela espécie de jógo.

372.
A MAO COM QUE JURARA

Rodolfo da Suécia jurara fidelidade ao imperador Henrique 
IV. Rebelou-se violando seu juramento, e na batalha de Merse- 
burgo sofreu a amputado da máo direita por parte de Godo- 
fredo de Bouillon. Rodolfo, agonizando, contemplava a máo trun
cada e exclamou: “E’ a máo com que eu tinha jurado fidelidade 
a meu imperador!”
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373.
MARTIRIO DE SAO CANUTO

S. Canuto, rei da Dinamarca, ordenara que em seu reino 
se pagasse o dízimo á Igreja, como era de justiija. Um tal Blan- 
con excitou o povo, o qual, indignado contra o soberano, Ihe 
deu morte cruel. Deus enviou sóbre a Dinamarca urna terrível 
carestía, enquanto que nos povos vizinhos havia abundáncia de 
tudo. Ésse castigo nao cessou enquanto o povo nao reconheceu 
o seu crime e pediu perdáo a Deus.

374.
NAO MURMURAR

Santo Agostinho nao admitia que, em sua presenta, se mur- 
murasse ou ofendesse a honra do próximo. Razáo por que man- 
dou por sóbre a sua mesa esta inscribo: “A esta mesa nao se 
assente quem fala mal do ausente”.

375.
NAO TINHA O NECESSÁRIO

Apresentou-se ao missionário um velho chinés, e pediu-lhe 
que mandasse construir urna igreja em sua vila. Respondeu-lhe 
o missionário que nao era possível por nao dispor dos meios 
necessários.

—  Eu vos ajudarei —  disse o chinés.
—  Sim; mas seriam necessários cerca de dois mil escudos 

—  respondeu o missionário ao ver a aparéncia táo pobre de seu 
interlocutor.

—  Tenho-os e estáo á vossa disposigáo —  disse o velho —  
porque há quarenta anos que pensó na necessidade de urna igreja 
e, gastando apenas o necessário, para comer e vestir, conseguí 
economizar essa soma.

Belíssimo exemplo de um pagáo convertido!

376.
COMO RECEBIA AS INJURIAS

S. Joana de Orvieto suportava com indizíve! alegría tódas 
as injurias de que era alvo. Tinha o costume de rezar duzentas 
vézes a ora?áo dominical por aquéles que lhe haviam feito mal.
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Suas amigas diziam: “Se a'guém deseja obter as o r a je s  de 
Joana, basta cobri-la de injúrias”.

377.
ULTRAJE CASTIGADO

O doutor Favas narrou a Luís Veuillot o seguinte: “Um 
dia apresentou-se-me um individuo com urna chaga na perna 
direita, causada por urna bala de fuzil. A ferida era de um ca- 
ráter todo especial. Depois de deixar-se examinar, disse-me o 
paciente em tom resoluto e seguro:

—  Senhor doutor, todo o remedio será inútil: esta chaga 
me acompanhará até á sepultura.

—  Por qué? —  perguntei-lhe.
—  E’ o seguinte: “Em 1793 o meu regimentó recebeu or- 

dem de participar da campanha da Espanha. Tendo transposto 
os Pirineus, encontramo-nos numa pequeña aldeia. Eu estava em 
companhia de outros dois soldados, Francisco e Tomás; tínha- 
mos as idéias daqueles tempos, isto é, éramos incrédulos ou, 
melhor, impíos, como era a moda entáo. Tomás, vendo urna es- 
tátua de Nossa Senhora sóbre a porta de urna casa, disse: “Ve
jamos quem acerta melhor naquele infame objeto de superstifáo”. 
Dispara e a bala fere a estátua na fronte. Francisco, por sua 
vez, aponta o fuzil e fere-a no peito. Eu nao quería seguir o 
exemplo dos companheiros: lembrava-me de minha máe, que era 
muito religiosa; nao pude, porém, resistir ás zombarias dos com
panheiros: tremendo, encostei o fuzil ao ombro, fechei os olhos 
quase involuntáriamente e feri a está tu a ...

—  Na p ern a? ... —  ¡ndaguei.
—  Sim, exatamente onde recebi esta ferida. Urna velha que 

nos observava exclamou: “Os senhores vao á guerra, e o que 
acabam de fazer nao lhes trará felicidade!” E a profecía reali- 
zou-se. Tomás foi o primeiro ferido, e precisamente na testa, 
como éle ferira a estátua.

Reconhecemos logo que era urna li?áo do céu. No outro dia 
bem cedo, Francisco, prevendo o que ia acontecer, apertou-me a 
máo e disse-me: “Hoje é a minha vez!” E nao se enganou. 
Meu Deus! Nao me esquecerei nunca do que vi: Urna bala atra- 
vessou-lhe o peito de um lado ao outro. Ele rolava no pó, cha
mando um padre que naquele momento foi impossível encon-
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trar. Eu nao tinha mais dúvida, e esperava o que ia me acon
tecer. Realmente: fui ferido na perna; ai está o meu caso. Nao 
sararei nunca, mas dou grasas a Deus e a Nossa Senhora que 
me concederam tempo para reparar o mal que fiz”.

378.
O CASTIGO NAO SE FEZ ESPERAR

Em 1931, na testa de Corpus Christi, o hispo de Nantes 
(Franca), por causa do mau tempo, suspendeu a procissáo do 
SS. Sacramento. No dia seguíate os jomáis socialistas e masó
nicos de Nantes zombavam da decisáo do prelado. “Que faz o'' 
vosso Deus? (escrevia um deles em tom de desprézo). Nós nos 
rimos déle. Para o próximo domingo, 7 de junho, organizamos 
urna excursáo a Saint-Nazaire pelo vapor “Saint Philibert”. Ve
réis como tudo correrá bem, apesar de que todos os excursio
nistas perderáo a missa para tomar o cruzeiro”.

Chegou o domingo 7 de junho. Eram 600 os passageiros 
que bem cedo embarcaran! no vapor. O “Saint Phiiibert” desceu 
bem o Loire, chegotKa Saint-Nazaire e depois saiu do estuário 
e entrou no Atlántico para um breve giro ao largo. De repente 
formou-se um dense nevoeiro; nao se via nem se ouvia nada a 
dez metros de distancia. Nao demorou muito a catástrofe: um 
choque tremendo com um poderoso transatlántico, que partía 
pelo meio o pequeño vapor francés. Após dois minutos de gritos 
de terror, um siléncio de morte. O “Saint Philibert” submergia 
no océano para sempre. 499 excursionistas desapareceram ñas 
ondas; quatro enlouqueceram; os outros foram salvos com di- 
ficuldade por outro vapor; o capitáo, desesperado, deixou-se 
afundar com seu navio.

Assim respondía Deus á provocado dos miseros homenzi- 
nhos da seita.

379.
HEROÍNA CHINESA

María Lu-te, presidente da Congrega?áo Mariana das mó- 
?as de Wu-hu, na China, apesar de recebida na Religiáo há 
dois anos apenas, distingue-se por sua modéstia e fervor. To
dos os professóres de certa escola católica bandearam-se para a 
igreja cismática, organizada pelos comunistas, exceto María. No
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clia 12 de maio, véspera de Pentecostés, enfrentou o tribunal popu
lar, permanecendo firme na fé, sem que a pudessem de modo al- 
gum seduzir ou amedrontar. Até os professores, seus colegas, a 
injuriavam. Antes que lhe atassem as máos, escreveu num bilhe- 
tinho: “Eu sou chinesa e, como tal, amo a rninha pátria. Eu 
sou crista e, assim sendo, amo a Deus, a Igreja, o Santo Padre 
e os missionários”. Enquanto isso o povo estendia o punho, ex
clamando: ‘‘Matem-na! Matem-na!” —  Maria olhava para todos 
com grande serenidade até que a arreniessaram á prisao (A. 
O. 1951).

380.
RESPEITO  HUMANO CASTIGADO

O respeito humano é urna vileza e urna escravidáo. Eusé- 
bio, pai de Constantino Magno, passava em revista os seus sol
dados. Parado no meio do campo, exclamou:

—  Os que forem cristaos venham para a rninha direita.
Alguns tremeram, pois sabiam que Eusébio era idólatra.

Eusébio por sua vez sabia que muitos dos seus soldados eram 
cristaos. Alguns valentes, com passo resoluto, puseram-se á sua 
direita, exclamando:

—  Nós somos cristaos.
O imperador olhou para éles com fereza e disse:
—  Sois vós sómente?
Nenhum dos outros se moveu do lugar. Entao dirigindo-se 

aos que estavam á sua direita, disse Eusébio:
—  Vós formareis a rninha legiáo de honra e todos os outros 

serao expulsos de minhas fileiras, porque da mesma maneira 
com que hoje se envergonharam de seu Deus diante do impera
dor, amanha terao vergonha do imperador diante do inimigo.

381«
NA IGREJA ESTA A SALVAQĂO

Terrível foi o dia em que Deus abandonou a térra ás vin- 
ganţas das águas do diluvio. Toda a ordem do universo foi 
transtornada. Condensaram-se as nuvens urnas sóbre as outras 
com trovóes espantosos e o mundo foi sacudido por grande 
convulsăo. Os mares transbordarăm; as cataratas do céu abri- 
ram-se e todos os séres viventes pereceram afogados.
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Incólume sóbre a universal ruina, flutuava a arca de Noé. 
Todos os que nela se haviam refugiado cantavam os louvores 
de Deus. Esta é a mais bela imagem da Igreja Católica, a Igreja 
de Jesús Cristo, que, no meio do diluvio universal dos erros e 
da furia das perseguÍ9oes, flutua incólume sóbre os séculos, le
vando á eterna salva9áo os que nela se refugiam.

Quem por sua culpa estiver fora da Igreja Católica nao 
espere salva9áo, como, fora da arca de Noé, ninguém se salvou, 
porque é a única verdadeira Igreja fundada por Jesús Cristo.

382.
O GRANDE LIVRO

S. Filipe Benício estava pregado em seu jeito de morte e 
exclamava: “Dai-me o meu livro, dai-mc o meu livro!”

Os assistentes apresentaram um após outro todos os livros 
encontrados no quarto do enfermo, mas nenhum o satisfez. F i
nalmente, tendo alguém notado que o Santo tinha os olhos vol- 
tados para o Crucifixo suspenso â parede, deram-lho e ele, abra- 
9ando-o afetuosamente exclamou:

“Éste, sim, é o meu livro predileto, e será o meu testamento: 
eu o li e reli muitas vézes e com ele quero acabar a minha 
vida”.

383.
PENSAVA NA MORTE

S. Adelaide, viúva de Lotário, rei da Itália, e depois do 
imperador Otao, o Grande, passou seus últimos anos de vida 
no mosteiro de Sely. Très dias antes de falecer terminou a con- 
fec9áo de sua veste mortuária e disse ao seu confessor: “Eu a 
fiz tôda com as minhas maos, cada dia um pouco. Convinha 
que eu aparecesse em público com tôda a magnificencia impe
rial, com um longo manto de sêda cintilante de ouro e prata; 
mas, regressando aos meus aposentos, trabalhava nesta veste 
para lembrar-me do meu fim último e nâo me deixar cegar pelo 
mundo. Vendo-a, tocando-a, dizia: “Adelaide, pensa no caixâo, 
na sepultura, nos vermes do cemitériol”

Pensa, também tu, meu irmao, na morte! Pensa que os pra- 
zeres terminarao depressa, ao passo que as penas do inferno 
nâo terâo fim.
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384.
OS SANTOS PERDOAM

Na vida de S. Francisco de Sales lé-se o seguinte episodio: 
Um dia, quando o Santo atravessava um pequeño bosque acom- 
panhado apenas de um sacerdote e um criado, um fanático que 
o odiava por causa de suas p regares contra a heresia, estando 
oculto atrás de urna moita, féz fogo contra éle para matá-Io. Fe
lizmente errou o alvo e Francisco nada sofreu. Pessoas, que ou- 
viratn o tiro, acorreram e quiseram prender o assassino e entre- 
gá-lo á justi^a. O santo, porém, manso e sorridente, procurou 
acalmar a gente, pedindo que deixassem em paz aquéle pobre 
iludido, e o assassino, vencido pela bondade do Santo, conver- 
teu-se e abjurou a heresia.

385.
RESPOSTA PREMIADA

Aos leitores de um jornal francés foi feita, há poucos anos, 
esta pergunta: “Por que há na cadeia mais honiens que mulhe- 
res?” —  O jornal recebeu as mais disparatadas respostas. De
clarada digna de premio foi a seguinte: “Só Deus própriamente 
sabe por qué; mas o que todos podem constatar é que: ñas rúas 
se véem mais rapazes que mO^as, ñas vendas mais homens que 
mulheres, ñas igrejas muito mais senhoras do que cavalheiros”. 
E’ exato. Confere.

386.
O MARTIRZINHO DE UM BE1JO

Era um menino albanés de oito anos apenas. Residía em 
Ilbah, na Albánia. Perdidos os pais, foi acolhido por um tio turco. 
Cheio de ódio contra Jesús Cristo, quis ésse inimigo da religiáo 
obrigar o menino a renegar a fé crista que herdara de seus pais. 
Empregou todo artificio, todo embuste, mas em váo: o menino 
nao renegava a fé. Um dia, enfurecido, toma o turco um crucifixo 
e entregando-o ao menino, exclama com rosto carregado e olhos 
amea9adores: “Cospe néle!” O menino nao se perturba; toma res
petosamente a querida imagem do Salvador e imprime-lhe na 
chaga do cora9áo um quente e prolongado beijo.
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Foi a causa de seu martirio. Com dois tiros de revólver 
aquéle tío desnaturado abate o pequeño herói da fé.

387.
REI DAS NOSSAS ALMAS

Jerónimo Savonarola pregava em Florenga sobre Jesús Cristo 
no Domingo de Ramos de 1496. Suas palavras caíam como gra
nizo sóbre as almas de seu numerosíssimo auditorio. No ardor 
do discurso, mostrando ao povo um crucifixo, exclamou:

—  Florenga! Eis o Rei do universo, que quisera ser tam- 
bém o teu rei. Tu o queres?

Urna imponentissima aclamafáo foi a resposta. Quando o 
frade desceu do pulpito, a multidáo, comovida até ás lágrimas, 
acompanhou-o ao convento no meio de vivas a Jesus-Rei. As au 
toridades de Floremja mandaram gravar sóbre a entrada do pa- 
lácio da “Signoria” estas palavras: Jesús Christus Rex Florert- 
tini Populi Senatusque Decreto Electus, isto é, Jesús Cristo eleito 
rei por decreto do senado e do povo de Floren^a.

Gravemos também nós essas palavras em nossos c o r a je s : é 
urna exigencia da gratidáo, da necessidade que temos de Jesús 
e sobretudo do amor que Ihe devenios.

388.
O FATO FALA POR SI

' Na vida de S. Francisco de Sales, o grande Bispo de Ge- 
nebra, lé-se o seguinte:

Urna vez o Santo, movido por espirito de zélo, fez urna vi
sita ao famoso filósofo apóstata Teodoro Beza, esfor^ando-se por 
reconduzi-lo á Igreja Católica que abandonara ignominiosamente. 
Na discussáo, que teve com o filósofo, soube apertá-lo de tal 
modo com a sua argumentado, que o apóstata teve de confessar 
o seu erro, dizendo:

—  Sim, tendes razáo.
—  E agora, concluiu o Santo, o que é que vos impede de 

abjurar á heresia e retornar á verdade católica?
Teodoro Beza, a esta resposta conclusiva, abre a porta de 

um aposento contiguo e indicando-lhe urna criatura, que era 
o objeto de sua paixáo, disse:

Eis o que me impede de retornar a vós!
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O Santo compreendeu que se tratava de uní caso perdido e 
retirou-se deplorando aquela pobre vítima da paixáo sensual.

389.
SACRILEGIO DESCOBERTO

Do venerável Pe. Antonio Chevrier lé-se que na noite de 
Natal de 1862, enquanto distribuía o Pao Eucarístico a nume
rosas meninas de um Instituto, de repente empalideceu e ficou 
indeciso: os rostos de duas meninas que estavam diante déle para 
receber a santa Comunháo pareciam negros como carvao. O ser
vo de Deus compreendeu logo que elas nao estavam em estado 
de gra9a. Após um instante de hesitafáo, para obedecer ás leis 
da Igreja e nao difamá-las diante do público, depositou com 
máo trémula o Deus de tóda santidade naqueles c o ra je s  possuí- 
dos do demonio. Chamou-as, depois, á parte e deu-lhes a en
tender que conhecia o sacrilégio que tinham cometido. As duas 
meninas, surpreendidas, puseram-se a chorar. O Padre chorou 
também e, a seguir, ouviu-lhes a confissáo e reconciliou-as com 
Deus, aquéle Deus a quem tinham ofendido táo gravemente.

390.
TERRÍVEL REMORSO

Foi em agósto de 1860. Urna jovem senhora, vestida de luto, 
viajava entre Civittavechia e Marselha. Estava pálida e triste. 
Assentada numa preguiceira, olhava, ora para o céu estrelado, 
ora para as ondas do mar e grossas lágrimas deslizavam-lhe 
pelas faces.

Uin jovem senhor, Augusto Prenni, alma fervorosa e cán
dida, aproxima-se da angustiada senhora e, com suma delica
deza, procura um lenitivo para aquéle cora^áo ferido.

A jovem senhora, ouvindo aquelas meigas palavras, abre- 
lhe o cora9áo. “Vós só, diz, sabereis o secreto remorso de meu 
cora9§o. Tive urna irmá, chamada Adélia, inocente e piedosa, um 
verdadeiro anjo. Contava entáo 15 anos, quando eu, já corrom
pida pelas más leituras, um dia fiz o papel de demonio tenta
dor e arrastei-a ao pecado. Foi o primeiro e o último pecado de 
minha pobre Adélia, a qual no entanto continuava a ser o en
canto da familia: piedosa, simples, pura.

Aos 17 anos, acometida de terrível enfermidade, foi em
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breve reduzida ás últimas. Depois de receber o Santo Viático e 
os últimos confortes da Religiáo, chamou-me:

—  Ermelinda, venha cá.
Corrí ao seu leito. Ela, com sua máo gelada, apertou a mi- 

nha máo e, fitando-me com olhar moribundo, disse:
—  Ermelinda, lembras-te daquele pecado?
—  Lembro-me, sim; m a s já  te confessaste, já  fóste per- 

doad a.. .
—  Nao —  respondeu ela —  nunca o confessei; com aquéle 

pecado fiz tantas confissóes sacrilegas e sacrilegamente comun- 
guei, agora, neste leito de morte. Aquéle pecado, meu primeiro e 
último pecado, está aqui no meu cora^áo. Vou morrer e por 
causa déle me condeno; mas ai de ti! ai de ti!

Apertou-me com mais fórija a máo e expirou. . .
Daquele instante para cá nao tive mais sosségo. Parece-me 

sempre ver a niinha pobre Adélia no meio das chamas eternas; 
parece-me ouvir o seu derradeiro brado: “Ai de ti!”

391.
A SAUDA£AO CRISTA

O famoso poeta protestante Klopstock contava, numa carta 
ao poeta Michael Déttis, que, numa viagem pela Suí?a, todos 
os homens, quando descia do carro, Ihe dirigiam a bela sauda- 
$áo: “Louvado seja Nosso Senhor Jesús Cristo”. Éle nunca ou- 
vira aquelas palavras e nao sabia que fóssem urna sauda^áo, e 
por isso nao sabia responder. Mas elas calaram no seu corado 
e mais tarde admirou-se de nao ter pensado numa resposta táo 
natural e táo simples, como: “Para sempre seja louvado”. Quan
do a ficou sabendo, aquela saudagáo pareceu-lhe “táo bela e 
táo oportuna para os cristáos de tódas as condigóes, que dese- 
jaria ouvi-la em tódas as circunstáncias e em todo o lugar”.

Como seria belo, realmente, se todos os cristáos a adotas- 
sem! E’ a saudagáo cristá por excelencia.

392.
UMA BOA LIQAO

Foi nos primeiros anos do govérno de Napoleáo. Na vi
gilia de Natal um general convidara para urna ceia alguns ofi
ciáis graduados e um marechal.
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Terminado o banquete, surgiu a questáo como passariam 
alegremente mais algumas horas. Um déles disse levianamente: 
“Vamos á missa da meia-noite”.

—  Ótimo! á missa da meia-noite!
Entraram na igreja de S. Roque. Pode-se imaginar com que 

devoro entravam na igreja aquéles que haviam ceado lauta e 
alegremente: sem dúvida nao procuravam outra coisa que sa- 
tisfazer a curiosidade e passar o tempo.

Mas eis que inesperadamente um homem de baixa estatura, 
que se ocultara no seu capote, surge diante déles e diz-lhes em 
voz alta e em tom séco e imperioso:

—  Estáis procedendo mal. Quando se vem á igreja, é pre
ciso ter urna conduta conveniente ao lugar sagrado. Guardai 
respeito e permanecei em silencio, senhores!

O homem oculto no capote era o Imperador em pessoa, 
Napoleáo I, qüe fazia guarda na igreja de S. Roque, em Paris.

393.
UMA LUZ SAIA DO TÚMULO

Numa ilha do Lago Maior, na Itália, um jovem e ardente 
diácono foi martirizado cruelmente. Seu nome era Arialdo. Os 
carrascos sepultaram-Ihe o cadáver no mesrno sitio do martirio, 
julgando que tudo estava acabado. Mas eis que, á noite, urna luz 
vivíssima saía da tumba e todos os pescadores do lago, vendo-a, 
acudiram ao local. Oliva, a mulher perversa que o mandara 
matar, cansada do que se falava, ordenou que levassem o cadá
ver para outra ilha. Ali também se renovou o prodigio e com 
mais luzes ainda. O cadáver foi entáo arrojado a um sótáo do 
castelo de Travallio. Mas tachos de luzes, que traspassavam as 
paredes e as profundidades, indicavam aos homens onde se acha
va o corpo do Santo. Resolveu-se, por isso, lan^á-lo ao lago 
atado com urna grande pedra, para que o corpo nao voltasse 
nunca mais á superficie.

Note-se que o que aqui se refere está ñas memorias con
temporáneas sobre as quais nao há motivo de dúvida alguma.

Dez meses depois, reapareceu o corpo á f'or da água e foi 
pósto intacto sobre a margem do Valtr.avaglia. Oliva teve re
cejo e procurou sufocar a noticia do maravilhoso caso. Mandou 
transportar o corpo ao penhasco de Arona, encarregando seus 
servos de o destruírem a ferro e fogo. Mas tudo em váo. O povo
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da cidade de Milao, logo que soubc do sucesso, saiu com ban- 
deiras e armas á conquista do santo corpo. Foi numa manha lu
minosa: O corpo do mártir Arialdo, colocado numa ñau, nave- 
gava ao largo do rio Ticino. O’ maravilhoso triunfo da fé ! Só- 
bre as duas margens do rio o povo estava apinhado, empunhan- 
do cruzes e velas. Repicavam os sinos. As crianzas tocavam cam- 
painhas, tóda árvore e todo lugar alto era ocupado pelos fiéis 
desejosos de ver o corpo; os enfermos saravam, os pecadores 
choravam suas culpas e todos se sentiam trocados e mudados 
para urna vida melhor (Cf. Meda, Bassorilievi).

Como o esplendor dos santos, assim é a fór9a e a luz da 
verdade que emana da Igreja. Em váo se quer combater a fé, 
combater o papa. A Igreja triunfará com Cristo hoje e sempre e 
por todos os séculos.

394.
Lendas

PODER DE SAO JOSÉ

Havia um homem, devoto de S. José, que nao se preparou 
para a morte e, assim mesmo, quis entrar no céu.

Mas' S. Pedro, vendo-o chegar manchado, fechou-lhe a porta 
e deixou-o sentado no cómo da lúa. Entretanto, nao faltou quem 
fósse contar o caso a S. José, o qual se apresentou diante do 
trono de Deus para pedir graça para seu devoto. O Senhor ne- 
gou-Ihe a graça. S. José disse que era um devoto seu. “Devoto 
que acende urna vela a ti e duas ao dem ónio?.. . ” S. José, po- 
rém, decidido a vencer, disse:

—  Se meu devoto nao entrar no céu, eu me vou embora.
—  Pois, vai-te! —  disse o Senhor.
S. José, que nao esperava essa resposta, de chapéu na mao 

dirigia-se para a porta; mas, no meio do caminho, virou-se e 
disse:

—  Se cu fór, nao irei só; deve ir comigo minha esposa.
—  Pois que vá!
—  Mas levando minha esposa, devo levar tudo que Ihe 

pertence.. .
—  Pois leva tudo! —  disse o Senhor.
—  Tenho aqui unía lista completa. —  E S .  José, em pé no 

meio do paraíso, começou a 1er: “Rainha dos Anjos!” —  E já 
todos os Anjos voam para a porta. Rainha dos Patriarcas! e
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éles váo se enfileirando perto da porta; Rainha dos Mártires! 
váo também éles para a porta”.

E quando-S. José ia cantar: Rainha de todos os Santos! 
disse o Senhor:

.— Oiha, José; corre, vai dar um banho no teu devoto e, 
depois, fá-lo entrar no céu; porque, se me empenho em nao dei- 
xá-lo entrar, por justi^a tico sózinho no céu!

395.
AS SOP1NHAS DE JESU S

A Sagrada Familia estava no desterro do Egito. la cain- 
do a tarde e S. José nao conseguirá terminar sen trabalho para 
receber o pagamento. Suspirando olhava para sua castíssima 
esposa, a qual, adivinhando o que se passava no cora?áo de 
José, disse-lhe:

—  “Nao temas; tenho um pouco de leite e.páo e farei urna 
sopinha para o nosso querido Menino; nós comeremos amanha, 
se Deus quiser”.

No mesmo instante em que se d isp u ta  a dar a Jesús o 
humilde alimento, urna voz trémula implorava urna esmola. O 
Menino olhou para sua Mae e ela disse: —~ “Nao temos nada, 
meu Filho!” O Menino corre, toma a tigelinha de sopa e leva-a 
ao velhinho que pedia esmola.

Entretanto José e María choram em silencio, vendo Jesús 
fazer aquéle sacrificio, preludio do sacrificio da Cruz, que éle 
mesmo ofereceria ao Pai eterno.

396.
AS POMB1NHAS DO MENINO JESU S

O Menino Jesús estava brincando com outros meninos ás 
margens do rio Ni!o. Faziam passarinhos de areia. Jesús fazia-os 
táo lindos, que Nossa Senhora, ao contemplá-los, exclamou: 
“Que pena que nao tenham vida!” Jesús para comprazer a sua 
máe, deu vida ás suas duas pombinhas e fé-las voar. Recomen- 
dou-lhes que nao fóssem para muito longe e nao se ajuntassem 
com as aves de rapiña. Sóbre a cúpula do templo de Menfis es- 
tavam as outras pombas e para lá se foram elas também. Eis 
que, ao chegar o gaviáo para persegui-las, urna fugiu ¡mediata
mente e foi refugiar-se junto de Nossa Senhora; a outra demo-
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rou-se e, ao regressar á tarde, apresentava inuitos ferimentos e 
poucas penas. Jesús tomou-a entre as máos e curou-a. No día 
seguinte repetiu-se a cena, e a pombinha ferida regressou quan- 
do a Sagrada Familia já se havia recolhido em sua casinha. 
Assentou-se na janela e S. José recebeu-a e Jesús curou-a de 
novo e féz-lhe muitas advertencias, deu-lhe muitos conselhos. 
Na manhS seguinte repetiram as pombas o seu passeio, mas a 
desobediente foi devorada pelo gaviáo.

O mesmo acontece com tantos cristáos que, por sua im
prudencia, caein ñas garras do demónio, que os corrompe e 
mata!

397.
A MAO MAIS LINDA

Très meninos iam muito alegres à cidade, onde o que ti- 
vesse a mâo mais linda ganharia um prémio.

Chegou um déles ao bosquezinho de nardos: urna a urna 
foi tocando as olorosas flores que, em sinal de gratidáo, deixa- 
vam naquelas máos brancas suas cores e seu aroma.

Encontrou o oiltro um regato e, em suas cristalinas águas, 
perfumadas de flôres de laranjeiras, banhou suas máos, que saí- 
ram mais formosas. Tímido e modesto, o outro vacilava em pe
dir perfume ás flores e beleza ao regato. Passou um mendigo 
que pediu urna esmola por amor de Deus. Puxou o menino urna 
moeda e deu-lha. Ao recebé-la, o mendigo beijou aquela mâo 
benfeitora, deixando cair urna lágrima de agradecimento. Aquela 
lágrima transformou-se em belíssima pérola que tomou mil córes 
do arco-iris e esmaltou a mâo do angélico menino.

Esta foi a mâo que brilhou com encantadoras cintilaçôes, 
porque foi purificada pela lágrima de um pobre.

398.
AS ROSAS

Segundo urna lenda antiga, 
Maria, com Sáo José, 
Fugindo à gente inimiga, 
Transpôs caminhos a pé.
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E á propor?ao que María 
Deixava rastro no chao,
Todo o caminho floria 
De rosas em profusáo.

Pelos trilhos e barrancas 
Das estradas, viu-se em breve 
O estendal de rosas brancas 
Tudo enfeitando de neve.

De um branco suave e doce 
As rosas; nenhuma havia 
Pela térra, que nao fósse 
Da cor dos pés de Maria.

Depois de tempos volvidos,
Ao péso de imensa cruz,
Pelos caminhos floridos 
Um homem passa —  Jesús.

E sobre o estendal de flóres,
De seu corpo o sangue vai 
Caindo, e Ele entre mil dores 
Nao geme, nao solta um ai.

Passou e pelas barrancas,
Sob as asas das abelhas,
Dos tufos das rosas brancas 
Brotavam rosas vermelhas.

Só duas córes havia 
De rosas que aqui registo:
A cor dos pés de Maria 
E a cór das chagas de Cristo.

B. Braga

399.
O ORGULHOSO NAO SE AJOELHA

Diz urna lenda que na cidade de Colonia vivia um padre 
santo. Nao era sábio; nao era eloqüente; era um grande confes
sor. Dizem que todos os que se levantavam de seu confessioná- 
rio levavam na fronte o ósculo da paz.
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Foi na véspera de urna grande solenidade. Urna grande mul- 
tidáo de penitentes esperava ao redor do confessionário daquele 
santo sacerdote. Entre éles achava-se um homem, o único que 
se conservava de p é . . .  Era um rosto tr is te ... escuro, quase 
n eg ro ... atitude que revelava ¡mensa tristeza e desconcertante 
inquietaíáo. Chegou a sua vez. Acercou-se do confessionário, 
mas nao se ajoelhou.

—  Irmáo —  disse brandamente o confessor —  ajoelhe-se.
—  N u n ca !... Eu nunca me ajoelho.
—  Quem é o scnhor?
—  Isso nao lhe importa.
—  De onde vem?
—  Também isso nao lhe importa.
—  O sr. tem razáo —  respondeu humiidemente o confessor

—  nada disso me im porta... Mas, entáo, que deseja?
—  Confessar-me, porque trago dentro do meu cora^áo um 

inferno que me abrasa. Busco a paz.
—  Irmáo —  replicou o confessor com tóda a humildade de 

sua alma —  se procura a paz, aquí a encontrará, m a s ...  
ajoelhe-se!

O penitente, com um gesto de soberba, respondeu:
—  Nunca! Já lhe disse que nunca me a jo e lh o ...
—  Irmáo —  disse entáo o confessor com grande mansidáo

—  compade^o-me do senhor; faga de pé a sua confissáo, pois 
quando tiver diante dos olhos a gravidade de seus pecados, cer- 
tamente se ajoelhará.

—  Nunca! —  atalhou o penitente. —  Ajoelhar-me? Nun
ca! Mil vézes lhe direi que náo me ajoelho n u n ca !...

—  Irmáo, com ece!.. .
E come^ou o penitente a contar os seus pecados. . .  E eram 

tantos e táo horriveis, que o confessor, que até entáo conservara 
os olhos baixos, levantou-os, fixou o penitente e disse-lhe com 
extrema bondade:

—  Irmáo, o senhor está me enganando.
—  Náo o engano.
—  fisses pecados o sr. náo pSde cometé-los.
—  Mas eu os cometí.
—  Para ter cometido tantos pecados seria mister que o sr. 

fósse muito velho.. .  e o sr. é mó^o.
—  M6? o ? . . .  Já tenho muitos séculos!
—  Muitos sécu los?.. .
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—  S im ... muitos séculos!
—  Quem é o sr., afinal?
—  Nao Ihe importa.
—  De onde vem?
—  De urna regiáo onde nao há sol.
—  Entáo já  adivinho quem é . . .  Irmáo, aínda há perdao 

e misericordia para o sr .. . .  mas ajoelhe-se.
—  N unca!.. .  nunca me ajoelharei.. .
—  Entáo o sr. é . . .
—  Sou Satan ás.. .
E desaparecen. . .
Sim; há perdáo para todos os pecadores. Nosso Senhor exi

ge apenas que o pecador, reconhecendo e detestando $eus pe
cados, humilde e sinceramente os acuse no tribunal da peniténcia.

400.
A MORTE NIVELA TUDO

Morreu em 1916 Francisco José, imperador da Austria, que 
por muitos anos soubera conservar sob o poderío paternal de seu 
cetro a muitos povos que antes viviam em continuas guerras. O 
féretro foi levado á cripta da igreja dos Padres Capuchinhos de 
Viena, onde jazem outros reís e imperadores.

O mestre de cerimónias bateu á porta.
—  Quem é? —  perguntou do outro lado de dentro, segundo 

o cerimonial, um padre capuchinho.
Os cortesáos responderam:
—  Francisco José, imperador e rei.
De lá de dentro a mesma voz austera do frade respondeu:
—  Nao o conhego.
Um momento de silencio dentro da crip ta ... Do lado de 

fora, á porta, deliberavam os senhores e políticos... Batem 
outra vez. E outra vez insiste de dentro o guardiáo daquelas 
tumbas:

—  Quem é?
—  Francisco José de Habsburgo —  respondem de fora os 

que sustentam em seus ombros o régio féretro.
E de novo ouve-se a voz do frade:
—  Nao o conhego.
Mais um momento de siléncio. . .  mais um instante de de- 

liberagáo.. .  Urge, porém, entregar á térra aqueles restos moríais
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que for.am ontem de homem táo grande e que hoje ninguém os 
quer em parte algu m a... Por isso, após um instante de impo
nente siléncio, outra vez a voz do Capuchinho interroga:

—  Quem é?
E o que responde em nome da política e da grandeza do 

iinpério austríaco, responde agora:
—  Um pobre m orto ...
A voz serena e imutável do guardiáo daqueles túmulos res

ponde imediatamente:
—  Entre!
E abriram-se as portas, e entrava o cadáver e ali, como 

pobre morto, foi enterrado o célebre imperador: Francisco José, 
rei e imperador da Austria.

E ’ certo que a morte nivela tudo. De tóda a grandeza, como 
de tóda a miséria, após a morte resta um cadáver que dentro 
em pouco nao será mais que pó e cinza.

401.
O REI MIDAS

Narra a mitología que o rei Midas, o qual era muito ava- 
rento, por ter tratado bem a Sileno, seu prisioneiro, recebeu dos 
deuses a grande recompensa de converter em ouro tudo quan- 
to sua máo tocasse. Urna bela fortuna, nao é verdade?

Urna fortu n a?!.. .
Fora de si de contente, aquéje rei tocou seu bastáo, e o 

bastáo se converteu em ouro cintilante; tocou a parede e a pa- 
rede tornou-se tóda de ouro; meteu a máo na algibeira, e tóda 
a sua veste converteu-se num bloco de ouro preciosíssimo.. .  
No palácio real, tudo agora era o u ro ... O rei assentou-se á 
m esa .. .  A sopa, apenas lhe tocou os lábios, tomou-se ouro; o 
pao, a carne, tudo o u ro ... de sorte que o rei Midas nao póde 
tomar alimento algum e depois de alguns dias ia morrendo de 
fome rodeado de ouro.

Assim diz a fábula.
Mas eu vos digo, em outro sentido, que também nós pos- 

suímos um meio de converter em ouro, isto é, em mérito pre
ciosíssimo, tódas as nossas obras. £sse meio é: Conformar sem- 
pre e em tudo a nossa vontade com a vontade de Deus.
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402.
TOMA ÉSTE C A L IC E ... ENCH E-0 DE AGUA

Meninos, ouvi. Sabemos que era um jovem e que cometerá 
pecados horríveis. Mas tinha fé e, ás vézes, punha-se a pensar 
na hora da morte e na eternidade. . .  e aquéle jovem sentia que 
o desespero o arrastava á condenafáo eterna.

De vez em quando sentia um desejo ardente de voltar ao 
bom caminho, de converter-se a Deus, de fazer penitencia. En
tretanto, do fundo da alma parecía que urna voz lhe gritava:

—  Nao há perdáo para ti.
Ao passar um dia por urna igreja, nao p6de vencer o de

sejo de entrar. Qualquer coisa o atraía. E acertou encontrar-se 
diante do Cristo crucificado. Rezou e com os olhos rasos de lá
grimas, disse:

—  Senhor, haverá ainda misericordia para mim?
E ouviu urna voz que lhe dizia:
—  Teus pecados seráo perdoados, quando tiveres chorado 

muito.
—  Senhor —  replicou o jovem —  chorarei tdda a minha 

vida; mas quisera ter certeza de que chorei bastante e de que 
me perdoaste.

Entáo o divino Crucificado, estendendo a mao, entregou-lhe 
um cálice e disse:

—  Toma-o. Quando o encheres de água, será sinal de que 
teus pecados te foram perdoados.

Tremendo de como^ao, tomou o penitente o precioso cálice.
Pouco distante dali havia urna grande pedra. Das entranhas 

daquela roch.a brotava urna fonte.
—  No jato daquela fonte encherei o meu cálice.
Subiu ao alto do morro. Acercou-se da rocha. Encostou o 

cálice á água, m a s ... a fonte secou.
—  Secou-se a fonte —  diz consigo o pecador —  mas náo 

secará a torrente que corre atrás daquelas montanhas.
E subiu aos montes e desceu aos vales e, por fim, chegou 

á suspirada torrente. Mas, quando quis encher o c á lic e ... a 
torrente secou.

—■ Secou-se a fonte e secou-se a torrente —  murmurou o 
jovem; certamente quer Deus que eu fa?a penitencia e busque 
com trab.alhos e suores a água do perdáo. Detrás daqueles mon
tes, do outro lado destas térras, está o mar. Secou-se a fonte,
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secou-se a torrente. . .  nâo secará o mar. Ñas águas salgadas 
do mar encherei o meu cálice.

E pôs-se a caminho. Andou muito através de campos, mon
tes e vales e, finalmente, do alto da gigantesca serra contemplou 
o mar distante. —  O’ mar —  exclamou —  és a minha esperan- 
ç a . . .  cm tuas águas inesgotáveis encherei o meu cálice.

E desceu e correu ansiosam ente... Já estavam muito per- 
to as praias do mar. Dá um grito de alegría e avança com o 
cálice na mâo para enché-lo ñas ondas que vinham beijar-lhe 
os pés. . .  Mas, de repente, ve com horror que as ondas se afas- 
tam e fogem e o mar retrocede diante dele. . .  Cai de joelhos o 
pobre jovem e nâo se atreve a erguer os olhos ao céu; inclina a 
cabeça e rompe em copioso pranto de arrependimento.

Chorou muito, muito. Quando voltou a si, quando quis en- 
xugar a última lágrima de seus olhos inflamados, viu que o cá
lice estava cheio de água, de água de suas lágrim as.. .

Ai está: essa é a água que lava nossas almas e nos obtém 
o perdao.

403.
A CRUZ DO ROSARIO

Sôbre S. Pedro, o chaveiro do céu, há várias lendas, sendo 
a seguinte bastante intéressante e instrutiva.

Dizem que, um belo dia, S. Pedro fechou a porta do céu 
por fora e veio dar urnas voltas pelo mundo, para ver como an- 
davam as coisas por aqui. Parecia-lhe que estava chegando pou- 
ca gente ao céu e era preciso conhecer a causa dessa triste 
situaçào.

Terminado o seu inquérito, e achando mais prudente nâo 
conceder entrevistas aos jomáis bisbilhoteiros, dirigiu seus apres- 
sados passos lá para cima. Aconteceu, porém, que, ao chegar à 
porta do paraíso, meteu a mâo nos bolsos e, ai! nâo encontrón' 
mais a chave. Perdera-a e nâo sabia nem onde nem como. Que 
fazer em tamanha afliçâo?

—  Descerei de novo à terra, disse, e procurarei um bom 
serralheiro que me faça urna nova chave.

De fato, nâo custou a encontrar um muito entendido, e dis- 
se-lhe:

—  Olhe, eu preciso com urgência de urna chave para abrir 
a porta do céu. Voce pode fazê-la?
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—  Perfeitamente; mas custará mais, porque há de ser urna 
chave extraordinária.

—  Que homens! disse consigo S. Pedro, nem para o céu 
fazem urna chave de g ra ^ a !... Bem! Nao há dúvida; vamos lá 
para cima.

Subiu o serralheiro ao céu e, orgulhoso de sua arte, exami- 
nou o modelo, tirou as medidas e voltou á térra. Tomou dos ins
trumentos, talhou a chave, limou-a, poliu-a e, triunfante, apre- 
sentou-se á porta do céu. Mas, ai! a chave entrava no buraco 
da fechadura, dava voltas, m a s ...  nada! nao abria.

—  Venha outro serralheiro, mas deprcssa, disse S. Pedro.
Chegou outro, mais presumido que o primeiro, fez as mes-

mas manobras e . . .  nada! a chave nao abria.
Assim foram fracassando, uns após outros, todos os serra- 

Iheiros. Entretanto, as almas que vinham chegando, dos quatro 
cantos do mundo, comefavam a impacientar-se, porque demo- 
rava muito a entrada no céu. S. Pedro suava frió, pois, por seu 
descuido, já ninguém podía entrar na gloria. Por fim, urna hu
milde velhinha se ofereceu para abrir a porta.

—  Bem. Experimente; vamos ver, disse S. Pedro.
E a velhinha, que, na térra, fóra devotíssinia de Nossa Se- 

nhora, meteu a cruz de seu rosário na fechadura, deu meia volta 
á chave improvisada e a porta estava aberta.

—  Bravo! Bravo! exclamaran) todos, é o rosário de Nossa 
Senhora que nos abre o céu.

E lá entraram cheios de alegría e contentamento.

404.
POBREZA FELIZ

Corre entre os russos a seguinte novela.
O czar (imperador) caiu gravemente enférmo. Nao encon

trando remédio, disse:
—  Darei a metade de meu reino a quem me curar. 
Reuniram-se entáo todos os sábios para urna consulta, cujo

tema era:
—  Como havemos de curar o imperador?
Depois de muito discutirem, disse um:
—  Procurai um homem feliz, tirai-lhe a camisa e levai-a 

ao czar e, vestindo-a, ele sarará.
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Mensageiros percorriam todo o império á procura do homem 
feliz» mas nao o encontravam, porque: um era rico, mas sempre 
doente; outro era. sao, mas pobre; éste, sao e rico, mas sem fi- 
lhos; aquéle sao, rico e com filhos, mas atribulado; todos, en- 
fim, tinham do que lamentar-se.

Um dia, o filho do czar aproximou-se á noitinha de urna ca
bana, parou e ouviu que dentro um homem falava assim:

—  Gr.a9as a Deus, trabalhei, comi e vou para a cama con
tente de ter cumprido o meu dever. Nada me falta, sou feliz. . .

O filho do czar nao cabía em si de contente, pois encontrara 
afinal o homem feliz e estava disposto a dar-lhe quanto dinheiro 
quisesse pela camisa, que levaria ¡mediatamente ao czar, seu 
pai. Bateu á porta, entrou, pós-se diante do homem feliz para 
comprar-lhe a cob¡9ada camisa, m a s ...  que é que viu?

O homem feliz nao possuía nem urna camisa!!
Bem-aventurados os pobres............

405.
A LENDA DE FREI PACÓMIO

Em principios do século décimo, vivia num convento, de 
Beneditinos um santo religioso, chamado freí Pacómio, que nao 
podía compreender como os bem-aventurados nao se cansam de 
contemplar por tóda a eternidade as mesmas belezas e gozar 
dos mesmos gozos.

Um dia mandou-o o P. Prior a um bosque vizinho para re- 
colher alguma lenha. Foi com gósto, mas mesmo no trabalho nao 
o largavam as dúvidas. De repente ouviu a voz de urna avezinha 
que cantava maravilhosamente entre os ramos. Ergueu-se e viu 
um animalzinho tao encantador como jamais vira em sua vida. 
Saltava de um ramo para outro, cantando, brincando e inter- 
nando-se na selva. Seguiu-o frei Pacómio, todo encantado, sem 
dar-se conta nem do tempo nem do lugar.

A certa altura a avezinha atirou aos ares o último e niais 
doce gorjeio e desapareceu. Lembrando-se entao de seu traba
lho, procurou o machado para voltar ao convento, mas, coisa 
esquisita! —  achou-o enferrujado. Quis pegar o feixe de lenha, 
que ajuntara, mas nao o encontrou.

—  Alguém mo terá roubado? disse consigo. PóS-se a an
dar, mas nao encontrava o caminho. Chegou, afinal, á beira do 
bosque, mas nao encontrou o mato de outrora; ali estava agora
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um campo de trigo, em que trabalhavam homens desconhecidos. 
Perguntou a um déles o canvnho do mosteiro, pois de certo se 
havia extraviado. Todos olharam para éle com surprésa; em se
guida indicaram-lhe o mosteiro.

Chegou, mas, —  grande Deus! —  como estava mudado! 
Em lugar da casa modesta de sempre, viu um edificio magnífico 
ao lado de urna grandiosa capela. Intrigado, bateu á porta; 
um irmáo desconhecido veio abrir.

—  Sois recém-chegado, disse-lhe Pacómio, eu venho do bos
que onde me mandou esta manhá o Prior D. Anselmo para bus
car lenha.

Admirado o porteiro, deixando ali o hospede, foi avisar o 
Prior que na portaría estava um monge com hábito veiho, barba 
e cábelos brancos como a neve, perguntando pelo prior Anselmo.

O caso era curioso. O prior, abrindo os registos do con
vento, descobriu na lista o nome do prior Anselmo, que ali vi
vera há quatrocentos anos. Continuou a 1er e achou nos anais 
daquele tempo o seguinte:

— Esta manhá Frei Pacómio foi mandado buscar lenha no 
bosque e desapareceu.

Chamaram o hospede e fizeram-no entrar e contar a sua 
historia. Frei Pacómio narrou o caso de suas dúvidas sóbre a 
felicidade do paraíso e o prior come^ou a compreender o mistério

Deus quis mostrar ao pió religioso que, se o canto de urna 
avezinha era capaz de encantar-lhe a alma por séculos inteiros, 
quanto mais a formosura de Deus nao há de embevccer os bem- 
aventurados por tóda a eternidade sem que éles jamais se cansem.

406.
O GIGANTE SAO CRISTÓVÁO

A história déste gigante tem para as crianzas um atrativo 
especial.

Era S. Cristóváo um gigante que ganhava a vida carre- 
gando em seus ombros os viajantes de urna margem para outra 
de um rio caudaloso sóbre o qual nao havia ponte. A correnteza 
nao podía com éle. Dava alguns passos largos e já estava do 
outro lado. Largava ali o passageiro, recebia os cobres e ia 
carregar outro.

Contam que um dia se apresentou á beira do rio um me
nino louro como um raio de sol e sorridente como urna rosa de
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primavera. Era pequeño, pesava pouco, mas era lindo como um 
anjo.

Logo que o viu, disse S. Cristóváo com muito carinho:
—  Menino, queres que te passe para o outro lado? Andas 

tao sózinho por estes caminhos.
O formoso menino respondeu:
—  Ando pelo mundo á procura de um tesouro que perdí. 

Quisera passar para a outra banda do rio para ver se por ésses 
campos e caminhos o encontró; mas nao poderás comigo. ,

Cristóváo soltou urna gargalhada:
—  Nao poderei contigo? Anjinho de Deus, nao te levarei 

ao ombro, mas na ponta do dedo.
Dito isso, aquéle vigoroso gigante tomou o menino e, co

mo se fósse urna pena, pó-lo sobre os ombros e, saltando ao rio, 
caminhava para a margem oposta. Mas, quando estava no meio 
da torrente, o menino corne^ou a pesar tanto, tanto que o gi
gante tremia. Vendo que a correnteza o arrastava, exclamou 
estupefato:

—  Menino, pesas muito; tens que ser mais que um simples 
menino.

E o menino respondeu:
—  Tens razáo. Cristóváo; eu peso mais que todo o mun

do, porque eu sou o menino Deus. Ando por estas térras á pro
cura de um tesouro que sáo as almas. Agora vim buscar a tua 
alma. Se eres em mim e me amas, náo só náo te pesarei sobre 
os ombros, mas aínda te levarei no meu coragáo e te farei feliz 
neste mundo e no outro.

Chegando á margem oposta, Cristóváo pós o menino sen- 
tadinho sobre a areia e, ajoelhando-se diante déle, disse:

—  Menino, tu és Deus. Creio em ti e amo-te, e só a ti quero 
amar por tóda a vida.

E cumpriu a sua palavra, porque abandonou aquéle rio e 
desde aquéle dia se dedicou a servir e amar a Deus.

407.
AS TRES LAGRIMAS

Havia no céu um anjo curioso! Quería saber o que se pas- 
sava pelo mundo: escapou-se do céu e baixou á té r ra ... Que 
amarga foi a sua decepgáo!.. .  Náo viu senáo sangue; náo pisou 
senáo barro. Agitou suas asas brancas e rumou para o céu. . .
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Estavam fechadas as portas. Ouviu urna voz que lá de dentro 
lhe dizia:

—  Anjo, nao poderás entrar de novo no céu se nao trou- 
xeres da térra, num cálice, urna lágrima que recolheres por um 
ato de caridade que fizeres.

Rápido baixou o anjo á té r ra ...  Ouviu um leve gemido, 
que saía de urna casa perdida no meio do cam po.. .  En- 
tro u .. .  Era um menino que estava a morrer sózinho, abando
nado de todos. O anjo olhou para e le . . .  O pobrezinho sorriu-lh^ 
e de seus olhos correu urna lágrim a... e morreu. O anjo re- 
colheu em seu cálice de ouro aquela lágrima e, rico com aquéle 
tesouro, fende os ares, atravessa as nuvens, chega ás portas 
do céu.

—  Anjo, que trazes ai?
—  Senhor, urna lágrima que recolhi dos olhos de um me

nino agonizante que nao tinha a seu lado nem os olhos carinho- 
sos de sua máe. . .

—  Anjo, nao basta.
E á térra desceu novamente o a n jo .. .  E outro ai lasti

moso chegou-lhe aos ouvidos.. .  Vinha de muito lon ge.. .  V o a .. .  
chega ao fundo do deserto e entra numá caverna. Um santo 
anacoreta entrava em agonía. . .

Pós o anjo a sua máo esquerda debaixo da cabera do ho- 
mem de Deus, á maneira de macio travesseiro, e com a máo 
direita indicava-lhe os belos horizontes da eternidade. O ana
coreta sorriu e m orreu.. .  Urna lágrima caí,a de seus olhos aber- 
to s . . .  O anjo colheu aquela lágrima e, rico com aquéle tesouro, 
fende os ares, atravessa as nuvens, chega á porta do céu.

—  Anjo, que trazes ai?
—  Senhor, urna lágrima recolhida dos olhos de um anaco

reta a quem consolei em sua última agonía.
—  Nao basta!
E outra vez o anjo desceu á té r ra ...  Urna multidáo inten

sa conduzia á fórca urna jovem rainha. Já se achava no fatal 
banquinho dos condenados. O anjo aproximou-se déla, ouviu-a e 
viu que era inocente. Levanta-se, faz um discurso e prova áquela 
multidáo revoltada que aquela jovem rainha é inocente... E a 
multidáo entusiasmada proclama-a de novo sua rainha e sobe
rana. De seu banquinho fatal levanta-se a rainha.. .  cai de joe- 
lhos diante do a n jo .. .  Urna lágrima de gratidáo rola de seus 
olhos.
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O anjo recolhe em seu cálice aqueia preciosa lágrima e, 
rico com aquêle tesouro, fende os ares, atravessa as nuvens, 
chega as portas do céu.

—  Anjo, que trazes ai?
—  Senhor, urna lágrima colhida dos olhos de urna rainha 

vilmente caluniada e por mim defendida...
—  Nao basta, nao.
O anjo baixou de novo à terra triste e acabrunhado. . .  As- 

sentou-se numa p ed ra ... Olhou para o céu e exclamou cho
rando: Adeus céu, ad eu s!.. .  Eu te perdi e nao te gozarei mais, 
porque nao encontró na terra urna lágrima que mereça tuas 
a leg rías... Deixou cair a ca b e ç a ... O desespêro começava a 
apoderar-se déle. . .

De repente a terra treme, o mundo estremece, o sol oculta 
sua face, as rochas partem-se, as trevas cobrem o universo..'. 
O anjo levanta espantado a cabeça, olha por tôda a imensidacfe 
do escuro horizonte.. .  Lá, ao longe, descobre um ponto de 
lu z .. .  urna co lin a ... sôbre a colina urna c ru z ... na cruz urna 
vítima. . .  ao pé da vítima urna mulher que chora. . .  O anjo 
agita impetuoso as a s a s .. .  Voa, ch ega .. .  olha: Santo Deus! —  
exclama —  que é qu  ̂ vejo? Esta vítima é Jesús! é meu D e u s !.. .  
Esta mulher é minha rainha.. .  é Maria! Jesús, urna de tuas 
lágrimas. . .  Maria, outra de tuas lágrimas. . .

E o anjo recolheu em seu cálice de ouro urna lágrima de 
Jesús e outra lágrima de M a ria ... O anjo chorou também, e 
aquela lágrima sua caiu no mesmo cálice e fundiu-se com as 
outras d u a s ... E o anjo, rico com aquêle tesouro, fende os 
ares, atravessa as nuvens, chega ás portas do céu.

—  Anjo, que trazes ai?
—  Senhor, urna lágrima de Jesús, urna lágrima de Maria 

e outra lágrima que é m inha.. .
—  Entra! entra!. . .
E entrava de novo no reino da felicidade o anjo das très 

lágrim as.. .

Tesouro-I —  18
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N o t a :  Muitos exemplos, além das aplicagoes sugeridas, urna vez lidos 
e meditados, poderáo servir a várias outras explicagóes, segundo o cri
terio do narrador.

O. M. D. G.
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