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"•.. Estou remetendo em anexo reai
bo de deposito •.• Futuramente pretendo
mandar mais vezes••• Agrade~o pela re
messa de dois nUmeros que gostei muito,
alias aomo sempre••• Este jornal e re
almenbe uma benrJao. Hoje em dia esta
»ealmeni:e diftail eneonbra» Lei.iura '
tao edifiaante, mes.mo entre os periodi
aos aatoliaos••. EU quero aoZaborar pa=
ra que nunca acabe eete [oxmal: e tam
bem pec;o aVirgem Ma.:.r>ia, par eeta in
tenC;ao ... "

FERNANDA SOUZA
SERRA NEGRA - SP

"•.. Eu ganhei wn exemplar de urn Pa
dre e gostei muito, gostaria que me en
viassem outros mais.•. "

ANA LOCIA
sAO PAULO - SP

,~ •. Gosto muito do que vocee fazem,
paeeando eeeae "eupee-meneaqene", E 0

mais' interessante e que nesses tempos,
de muita qent:e xncim vocee eetdo eepa
Zhando as Palavras de Deus... "

IVONE G. ANDRADE
S~O PAULO - SP

"••• Reaebi "0 Desbravador". Fiquei
muito aontente. Isso fez aom que me en
tueiaemaeee mai.e ainda. Muito obrigailO.
Eu tomben fac;o parte de urn [oxmal: ••• "

IDALtCIO BATISTA DOS SANTOS
CARAPICUIBA - SP

"••• Apos a Lei.iura do jornal "0 De!!..
bravador", fiquei interessada em reae
ber todos os numeros do jornal .•. O aon
teudo deste jornal emuito interessan-
te••. "

GERCINA ROCHA ARAOJO JASSE
ANAPOLIS - GO
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Editorial
RQjuQilemo-nos no Senhor, amados fi

1hos, exul temos de a1egri a espi ri tua1,
porque despontou para nos 0 novo dia de
nossa reden~ao, dia por 10ngo tempo pre
parado e que nos trouxe a felicidade e::'
terna.

Ao chegar 0 tempo fixado para a re
den~aodos homens, veio ate a miseria I

deste mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus
que desceu do ceu sem dei xar a glori a do'
~~a1, por uma disposf cao nova, urn nasct
mento novo. Disposi~ao nova pois, sendo
invi~;vel em sua cond icao divina, tor
nou-se vislvel em nossa condi~ao humana;
SendoioapY'eens;vel, quis ser tocado;e

.x lst tndo antes do tempo, comecou a exis':'
tir no tempo; Senhor do'universo, tomou
a forma de servo, velando'o esplendor de
sua majestade; Deus impassivel, nao des
denhou tornar-se homem passivel e, tmor
tal,submeter-se as leis da morte. Nasci
mento novo, pois f'o t concebido par uma
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virgem e nascpu de uma virgem sem a in
terven~ao de urn homem, sem prejuizo da
integridade da Mae. Tal nascimento con
vtnha ao futuro Salvador dos homens,que
possuiria a natureza humana, mas desco-

, nhe-cepi:'i:l as macu'las da carne.

o nascimento ~ diferente, mas a natu
reza e igual. Falta a habitual interven
~ao humana, mas vern do poder divino que
uma virgem tenha concebido, que uma vir
gem tenha dado a luz e permanecido vir
gem.

Nosso Senhor Jesus Cristo veio elimi
nar nossos males e nao sofre-los; curar
nossos vicios e nao sujef tar-se a eles.
Veio trazer remedio a toda COrrUPl;aO e a
toda chaga de nossas almas enfermas. Por
isso fo; necessirio que nascesse de urn
novo modo aquele que trazia aos nossos !

corpos a nova gra~a de uma pureza sem
mancha. Foi preciso que a incorruptib;
lidade do filho guardasse intacta a vir
gindade da mae e a virtude infusa do Es
pirito Divino lhe conservasse aquele a7
gradavel abrigo de pudor, aquela morada
de santidade; porque Ele determinara
restaurar 0 que estava em ruinas, conso
'l idar 0 que fora quebrado e conceder a
castidade redobrada for~a para dominar
as sedu90es da carne; e assim a virgin
dade que os outros, ao geraremt nao po:
dem conservar, poderia ser imitada por
todos aqueles que nascessem de novo.

Louvai portanto 0 Senhor, aomdos fi
lhos, em todas as suas obra~ e decisoes.
Crede sem vacilar na integridade da Vir
gem e em seu parto. Honrai com santo e
sincero culto 0 misterio sagrado e divi
no da renova~ao dos homens. Acolhei com
amor a Cristo que nasce em nossa carne
para que mere~ais ve-lo como Deus da
gloria reinando em sua majestade, Ele
que com 0 Pal e 0 Espirito Santo perma
nece na unidade da Divindade pelos secu
los dos seculos. Amem.

(SAO LEAD MAGNO)

.mRS m

'~6 ME'NINO MEU DIVINO, EU 'l'E VE.TO AQUI A TREMER; i5 DEUS BENDITO, QUANTO 'l'E
GVSTOU TER ME AMADO" (San-to Afonso Nar-i.a de Ligorio) 3
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Recentemente, saiu num jornal paulis
ta urn artigo de uma mulher que se 1nti~
tulava llder das "cat511cas pelo direi
to de decidir". Nesse artigo esta pes-
soa dizia que se deve deixar ~s mulhe
res ~ "direito de optar" entre abortar,
ou nao.

Decididamente nao existe nem pode e
xistir esse falso direito de op~ao.

Primeiramente , a crian~a gerada e
um~ vida independente daquela da mae,
nao sendo pois, parte de seu corpo (nem
sobre esse corpo, ha direito absoluto).

Em segundo lugar, abortar e matar um
inocente, e nao deixar alguem nascer, e
atacar urn 1ndefeso, e impedir 0 batismo
da crtan~a e portanto e impedir a vida
da gra~a, e massacrar urn ser que e a i
magem e semelhanca de Deus.

Para esse massacre nao ha direito,nao
ha liberdade de escolha.

Olhe para a foto do- presente artigo.
r a cab~~a de uma crian~a abortada.

Que outro nome merece quem opta por um !
to desses senao assassino cruel?

Q DB8BR.AVADOR
ORGAO DO GR~MIO CUlrURAL «SANTA MARIA» pede ajuda

DESDE 0 INlero DE SUA EXISTtNCIA (1980) "0 DESBRAVADOR" TEM SIDO
ENVIADO A ~ILHARES DE PESSOAS GRATUITA~ENTE. E £ VONTADE DE SUA
:OIREC~O QUE ASSI~ CONTINUE. MAS A SITUAC~O ATUAL NOS FORCA A
MAIS U~1A VEZ APELARr1QS PARA A BOA VONTADE DE NOSSOS LEITORES. PA..
RA TANTO PEDI~OS A SUA COLABORA~AO, QUALOUER QUE SEJA ELA. ELA
POOE SER FEITA NAS CONTAS BANC~RIAS ABAIXO, DE QUALQUER AG£NCIA
DOS BANCOS MENCIONADOS:

BANCO ITAO - AG£NCIA 0003 - MERCURIO - SAO PAULO - SP
CONTA CORRENTE 00433-0
EM NO~E DO GR£MIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL
IISANTA ~ARIAII

BRAOESCO - AGtNCIA 278-P - GAZOMETRO - SAO PAULO - SP
CONTA CORRENTE 24019-2 -
EM NO~E DO GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E" CULTURAL
"SANTA t,1ARIA"

4 "NOSSO SALVADOR~ AMADOS FILHOS~ NASCEU HOJE; ALEGREMG-NOS. NAO PODE HAVER TRISTEZA
QUANDO NASCE A VIDA" (Sao Leao Magno)
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Era uma aldeia tao bonita pOrque brilhav~... Tao deapreocu-
• (,rue parecia a imagem ampliada de pado da vida que ainda ontem pUla-I

'urn. cartao de Natal: ao fundo, mon- . ra ...de alegria vendo as bOlh8S. de
tanhas azuia e prateadaa, coroadas .:." sabao que wn vendedor de bugigan- _',
de neve. Depois, a grande floresta\~;~;igas eapalhava em aeu l'ed<.:>r

1t·:·
. I

de pinhe iI"OS , de um verde-musgo ~'. I. E agora, essa u l.ma a.n-:
a;;s6rto e panderado. E no primeiro ';1 fantilidade~ assa quase imperti- ..'
plano as casinhas de piio e mel e/;~: nenoLa de que ele, avo, fora obri- ;:::.,~);
chocolate, a ponte de pedras sobrer' gado a par'ticlpar: 0 net.o , qUe~L'~

o riacho, e a igrejinha toda bran- nesaa noite de Natal iria fazer~

os de vitrats iluminadoa. D~8 cha- . eua Prime1ra Comunhao , havia ~e-'.
mines subia lentamente um ~l.ozinho _~ clarado ~ quando as pais, a irma e
azul que se esvanecia no ceu... '~a av6 ja. errbz-avam no aut.omoveL,

- Nao e bonito, vovo? ;~ que desejava 11' a Igreja a pe. Era .
A exclamacao do neto, e 0 to; um sacr1ficio que queria ofereeel' ,

I'barulho ensurdecedor de um onibuB~ 'ao Menino JemIB. dissera. E 0 vovo~
; ,. I i~t apinhado que passava na avenida (0 vovo que estava de bez-mudaa e ...

':'~"."d~spertaram 0 velho de seu mome~- . chinelos assistindo a televiaao) I.

"'~~ taneo alheiamento diante da vitrl.-. bem que 0 poderia levar... I
. \1- ne , !:<. 0 vovo , e o Lez-o , 0 levou.IUI

~
.r>,, ; Sim, pe~sou e Le , era mUi-t:.-A~'1 Quem pade resistir ,a 1.110 neto de,.•

.

~.....,.... ,' t.o bonito. maa n~ era.. r-eeL, 0 N~.-: ,;;. oito anos? E agora la e.stava ele,.'"'1" tal ver-dedeLeo nao era 0 da vitrl.- ,...- de terno, gravata e sapatoa aper- .
. .' ne mas 0 da 1'ua onde andavam: tiadoe , andando pela avenida rumo a
. "poeira, baz-u.Iho , odor de 61eo uma igreja onde nao entrava ha

queimado" calcadas aujaa" gente anoe , raBmWlgando interiormente um
apressada e mal-humorada se empur-- pouoo , mas eor-r-Lndo para 0 neto
rando" buzinas hiatericas" e 80- que adorava:
bretudo calor, um calor gosman-to e Vamos! Voce quiz vir a
Opressivo que envolvia todoB e eo- pe. e falta ainda um bom trecho

., cardia tudo. Inf'elizmente eBBa er-a para andar-,
a realidade nada poetica de um Na- 0 menino retribuiu 0 aor-

';', 'tal na cidade. riso e apertou 0 paSBO. mas tambem
Seu netinho era muito pe,- mordeu 0 LabLo , para nao sritar. ,

queno para entender isso. Vi~ia Vidrinhos quadrados de autom6vel~.:~
num mundo diferente, de fantasl.aa pareciam diamantea. e eram lindos~'
de crianca que logo terminariam. para enfeitar 0 presepio de casa" ~,
maa cujo fim 0 velho nao iria mas dais deles postos dentro dos
apressar. POl' isao eoz-r-Lu , concor-I'i,' sapatos tambem sabiam machucar.~·
dando com 0 entusiaamo do menina. A '~Nas primeiraa quadras nao tinha
E tomando-o pels. mao, continuaram aida tao difieil, mas agora eles

~ a caminhar no meio da barulho e da haviam raagado suas meias, e esta-- ijry-
::.:) confus60. va pene'trando nos calcanharea. E '. t

.. Fantasias de crianca... ele nao poderia andar na ponta dOB't.;,;;
'I. . '~~ '~. co,100 era inocente aquele seu nato! pea pois vovo iria perceber que ~,i<"",
,;:.~:~~ _Tao bobinho. que diae an~eB iIU~ia- &1 algo estav~ errado. E e~ta POl' cau- '...
I ;.': tira em enfei'tar 0 preaepio lade lisa do vovb que OB vidruUloB esta-"l

'oasa com caquinhos de vidro de au-::- .. vam 1.a. Faziam parte de seu plano i~

~~to.m.,o,'v~ue 7e,~01hera na I'ua 80 del~e,~.:r 0 y,.~~~;,.~~Menino .~~.Jl; ".:',.)

, ".'., .. ,,'~""'r> .~II,'·.I, '~\, t '. , "
, .,,' '. l ,~~."

........ .,--
"REZAI ° TERgO TODOS OS DIAS~ •

(Nossa Senh:r>oa em Fatuna)
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Agora 0 velho cClIDinhava
ce.Lado , cogit.ando ha. quanto tempo ,,~

Deus eataril:i. batellldo a sua por
ta" • • Nao ent.r-eva em uma. lsreja
deade 0 batiza.d.o de eua nata" Bet~e'

anoa ant.ea . E nao comunaeva dt~i6

de , , _ Beria posBivel? Deade 0 sen,
ce.eamentio ~ ha muito '" randto tempo
a-traa. • . Era 0 caao de se pel"gun~

tar Be Deua ainda ficari.a batendQ
mllito tempo, antes de ae ir.~.

E como ... como se abre

-, Or-e., vovo , abr indo! Eu:>
;quando faco coiBa errada, eu vou,

me confesso,. e depois digo a Deue:
o Senhor pode ent.rar. ja eatatudo
limpinho de novo .. ~ E pronto. ,An·-
tea de eu acabar- de falaur", .Ele jei
errteou , e eata trudo em paz ~ ..
Alias,. vov6. eu queria me confea
Bar ainda antes da miseR.

- Mas voce ~ja fli'.iO ae con
feSBOU out.r-o d Le.?

Ja, mas 0 senhor 68-,
g sempre bom dar uma 1 impe-- ~.

antes de.. Primeira Comu-

preaente de Natal. E verdade
aguilo eatava doendo um pOllca

mala do que e Le imaginava., mae 013
.~ cr-evoa nOB pee de JesuB hav:iam

do Ldo multo mala. Alem diaBO,. ee ]
doease muito meSIDO" ale poderia
pedir ao vovo que 'tomasse u.m oni- ....
bU6,. au urn taxi.. . it';l;;'

, _. Vamos en·trar POl' eatail
) \1., rna - d1sse 0 avo. - :KIa e um pou-!\

~ co MaJ.s curta.,. porque e reta" en- ,.,\
,"!!" ... -..u-~ quanta que a avenida faz maa gran--

'de volta ate chegar no. praca. ~'" d n porta?•uma rua eacura,. mas chegaremoa
mals rapldo. Alem diaso,. nao have

,ra trans1t.o , nem baz-uLho ,
o menino lembrou que tam

bam nao havaria onibua ou tax!.,.
mas conoor-dcu eor-r-Lndo , E fai pi-'(i/'
sando firm.e que ale,. maoa dedasr
com 0 avo" penetrou l~r ag~ela

rua,. que era reaLmente mllito eacu
ra. Ha verdade" as unicas luzea a
vista eram as eatrelaB~ e, IS. lon
ge. a. Cruz branca, e ilwninada que
brilhava no alto da torre da igre- be ...
~ zinha.,a.

~ Venda a Cruz 1ft ne fren-- MaO...
: t.e , 0 menino Borriu para ai meemo , 0 veLho eor-r-La ante a
J CWlllinhaV'a para a Cruz Levandc e Le despreocupacao do nato quando fa-

tambem sua. pequenina CI"UZ dent.r-o lava. em "dar uma limpezinha:'. Como
doe aapat.os. Ora? pena8.va. ele~.se era hom sez' mentno ! A cz-Lanca COlt·-

o Menino Jesus derramara todo seu re" cai e depois ae levffllta e con
eangue pela alma de Beu avo, POI' t.Lnua cor-r-endo , COlin 8. maior natu
que e Le nao poderia t.ambem derra- /~ r-aLd.dade , aem espantoa ~ eem euetioe
mar duae gotinhaa do Beu'? Kia e 1We sam fricates. Paz-a e Lae , ce.Le e
Jesus aeriam 86ci08.. _ ~ Levemt.az- f'azom parte da vida. E,

Voce nao tem medo de ,. "a,aslm t.ambem cam 08 seus pecado6.
toda. eBaa eacul.'idao? Jei noe , adu.Lt.oe , nao. POl'que eomoe

- Nao" vovo , Eu t.ez-La , se 1~,OrgUlhOBOB"'fazemo3a maior t.ram;a
eativeaae aOZi'Il.h.o , lias eu tenho o'#dia quando caimoa,. e :por iaso cua-.
mau Anjo da Guarda. DepoLe , 0 Be-~tamoB a nos Levarrt.az- de novo. Nao
nhoz- eata aqui,. e 0 seu Anjo da ;rtamoB humildade, porgue nao IB1Qmos
Guarda "tanibem. Alem dd.aeo , eu ~·I,r.jmerif.noe , • • Mas. .. 0 que 0 impedia
aprendi no Cateciamo que Deue eata' ,.... de ser merrLno nova1lfl.eni~e? Neata.

I I' no ceu~ na terra e em toda parte. "'inoite de Natal, 0 que 0 ilIUP'{-}dia de
Ate aqui" neata rua 6acura" Deust, BCJ: crianca outra vez" de t'1ceitar;.... ~-~if~

est.§.. co~ . naturali.dade 0 fato de que t'"
K onde Deus nao es'ta? cal-ra roui·tas vazes» e fazeJl: "uma.

So onde OB homens "ex..·· l.impezinha" tambem?
~Yi pu.lsaram KIe" .. ~ Deua so DaO eata ,.. Eac'u:t.e ... eBBa. "limpe-
~~ no coracao do pecador. E m.eSIDO 0.8- z::tnha .. COEKlO voce a :faz?

aim fica sempre batendo na POr'ta .. I~- ~i''t \;
i,pedindo para entrar. ~.

~!~

~~

6
"RAIOU PARA NBs UM VIA SANTIFICAIJO. VINDE'" (j PO'V08" E ADORAI AO 8E'NHOR; PORQUE
lJOJE GRANDE I,UZ DESCEU 80BRE .4 TERR..4'f (Do Gradual da ']'erceira M~lB8a de Natal)
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a1egria:
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·':;";1';a - Facil.:Ii so a sente se~)W
. confeSSal" direito, lembrando doa It"lI;,
) pecadoa, "contando e Leu? , e estan-- .

do arrependido. Mas ae a Rente nao
l~mbrar~ nao faz mal. A gente fala it ""if
pro padre: "eu eatoll meio embru-~ai.nda. -teve algumas dlividaa a res- \f''''
Ihado..... e ele ajuda a gente a Cpelto de "aeriedade", "ju1zo", e
deaembrulhar... Depois eleme ' "compostura..... Mae seu neto pare-
aCQDselha, e me da a abaolvicao. cia tao alegre com tudo, que ele
A:L a. limpezinha eata pronta. Ai eaq\leoeu easas ooLeae , e continuou
enta.o, eu eaao , e YoU agradecer a .. t;, a cor-r-er-, E foi ainda correndo
Nf~B~al SenJ:~ra. B tudo bem! Nao e que fSubirdaJil as etBcad

d'
aa da Igreja, ~

aC1 , VOVO'[ para gran e espa,n oe um grupo de ;,
\, Era rea~ente muito aim-- pacat~6 senhorasque eatavam tasa-

.plea. Bastava Bel' menino ... E 0 relando bem na entrada.
veLho continuou a andar oe.Lado , I..a derrtr-o 0 menino entrou
pensando em alga. Vendo que ele no confesBionax-io e se demorou um
na.o reapondia~ 0 menino tambem ee pouoo , DepoLe , com toda naturali-
ca1011, aegurou BUa mao com maia dade, Bem alard~a nem fricotes, 0

£o1'ca, e proBaeguiu andando com velho entrou t~bem, e se demorou
pasao firme, em direeao A Cruz. K apenas um pouco ma.Le , E depois
entao. 0 velho falou: foi a HisBS Solene, com os canti-

Sa nos ... se voce qui-' cos de alegria, e com a leitura do
ser confessar, preciaaDlos andar Evangelho de Natal, onde os andoe
maia depressa. anunciavam aOB pastorea que 0 si-

~ K 0 neto, radiante de nal para encontrarem 0 Massias se
ri.a verem um Men:ino envolto em pa-'

Ks'ta. bem,vovo. Vamoa nos... E depois fol omomento da
dar uma corrida entao. Primeira Comunhao. com as fllas de

E correram. Oor-r-ez-am como meninos e meninas vesti,das de
duaa crianeas, pela rua escura e ,branco, recebendo pela primeira
deserta, desar:I"UJIlando as z-oupae , ivez a Branca Hostia no coracao... )
suJando 08 aapatos, despenteando \.. Depois de coenmgar-, 0 me- t,t.1 OB oabe Loe , chutando as Lat.ae , e nino nao voltou para Beu Lugaz- no

~ if' eapantando OB cachorroa. Quando ) banco, mas fol fazer sua aeao de ,-
t'~r'- Be aproximavam da Igreja. 0 velho gracas diante do preaepio. Seu ~lli.,~O·
\...." avo.. que fora 0 primeiro a comun-

.: .r J.i}:~ J'~' '~"~'.,::~~••~.•,',. ,1h.. gar logo depoi" daa er-Lancae , 0...> ~,:. -;; ".' s: ~i' v Lu ali, aozLnho , e foi ajoelhar'- III
,..." " "~, ja cro;~i se ao seu Lado , Era um preBepio '(':"1'

:.y'"' ,~ n L!.(t mar-evLLboeo , com as pastol"es, as
lanJoB, e 08 reia. No centro, ajoe-

~":~ Lhadoe , Nossa Senhora, e Sao Joae.
E entre eles, bem na frente do seu
neto" Bstava 0 Menino JeBUB, dei
tado em sell berco de palha e de
flores. com oabracos abertoa para
08 :t°eceber. E... 0 que sel.' is. aqui-
lo? Na palmas das maos do Menino
Jesus, algut!In haV'ia poato dois ru- 
bis" muito, multo vermelhoB. Colss ~.:,,~,
de cr-Lencae , pensou 0 avo. Depois , : '\
Reslm como 0 nato .. curvou a cabe-
ea, e ficaram ali. os dais, lado a
lado, 8ilenc10808, converaando com t
o Menino DeUB que havia naacido em
Beua cora oea. '

"AMEMOS 0 MENINO DE BEL1!:M, TORNEMO-NOS SEMELHANTE AO MENINO DE BEaM"
(Sao .Bernardo) 7



\1' \~:, "

... \ . . i.~f

rr
CARETAS
C.OM MUITA
HONRA'"

"':~;~::Q'"'
"::,'. :'

,; .'. ~
~!~"J'>~",:"

Os maus, os filhos das trevas,em sua
perfTdia, valem-se de mil artiffcios sa
tinicos para afastar as pessoas de Deus,
Nosso 5~nhor. Assi~, Q d~boche i uma en
t re outras formas.A;m",ledicencia -i ou'tra ,

E, uma forma bern peculiar para le-
var as peSsoas a qbandonar a virtude e
a pratica da Religiao, consiste em dar
rotulos a quem sededique ao bern ou se
disponha firmemente a evitar 0 mal.

Desta forma lan~am-se nomes com ar
pejorativo sobre os bons, para afasta
-los do b~m, ou sobre os vacilantes pa
r'a que se: tornem, de vez, maus. Ha uns
tempos atras pa lavras como "boko. moko'",
lIeafonall, llbrega" eram amplamente usadas
para desi9Dar quem nao quisesse seguir
a ca rtJH ha do mundo moderno. Chegamos
a saber de uma enorme blasfemia contra
o uso de imagem do Sagrado Cora~ao de
Jesus, usando-se q segunda dessas pa Ia
vras.£ evidente que com isso se preten
dia fazer as pessoas abandonarem 0 sa-n
to costume de ter tao santa imagem em
seus lares. Infelizmente, muit05 deram
ouvidos a co l sas que tais e hoje sao
raras as casas a ostentarem em suas pa
redes a Figl,Jra Sacrossanta do Sacrad'S
s i 010 Cora~ao deJ.,~SU$. -

Hoje em d ia, a-pa lavra rna is conium pa
ra Se designar quem nao i cafajeste,ou
quem preza a decencia e a honra i "care
tall. Com essa palavra os maus querem de
signar pessoas antiquadas, por fora das

ondas e das modas, enfim ~ um apelativo
para chamar quem preza algo de bom,como

. urn id iota.
Desta'forma, uma mo~a que preza e

defende a virgindade i chamada de IIcar~

tall. Um jovem que se recusa a consuml r
drogas i ehamado da mesma forma. Urn 010
~o que vai a igreja, se confes~a habi~~
almente, recebe a Santa Comunhae ;i
na boca dos mau s tambim um. Ileare tal I.

Desgra~adamente muitos fieam com ve~

gonha dos deboches e por medo de parec~.

rem "caretas" cedem a r l so ta dos f l l hos
das trevas e seguem os seus pissim05 e
xemplos. Desgra~adamente, tambim, sao
muito poucos os que enfrentam corajosa
mente essas tolas ca~oa~oes.

Nos aqui, sabemes que importa ~uito

pouco 0 que os outros pensam de nos, e
que aquilo que realmente importa i 0

que Deus pensa de,n9s. Sendo assim dize
mos que se serllcaretall i nao compactuar
com esse mundo depravado e corrompido
de hoje, nos ufanamente dizernos que SO
moS "caretasll. Dizemos outrossim que se
quem pratica a virtude, odela 0 pecado,
combate 0 erro e vlsto como " ca reta",¢.!l
tao com muita honra almejamos ser os
maiores " ca retasll do mundo.

Mas, se dizemos tudo isso e porqu=,e
xi ste um nome, urn t I tu 10 que e a razeo
de ser como somos e agir como agimos:
CATOLICOS, APOSTOlICOS, ROMANOS. Gra~qs

a Bondade da Santfssima VirgemMaria.
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"AQUELE QUE 'TEME 0 MUNDO JAMAIS CUMPRIRA COISA DIGNA DE DEUS; PORQUE A OBRA DE DEUS

NAO SE PODE FAZER SEM QUE 0 MUNDO BE REVOLTE" (Santo Inaaio de LoyoZa)
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Chegamos ao Natal de 1993.
Para 0 escrttor catallco, torna:s~ c~
da vez mats dificil tecer comentarios a
respeito da magna festa da Cristandade.
Com efeito, em virtude da crescente des
$acraliza~ab da vida moderna e ~a subs~
t1tui~ao de Deus pelo homem, ~te no p1~.
OQ religioso, todos os comentarios so
bre 0 Verbo de Deus, Q~e se fez carne e
habitou entre nos, soam de modo como I

que inautentico i;l quase t~d'o$1 os
ouvtdos do homem.je.

Tempo houve em que a Festa
do Natal era a celebra~ao por excelenci
a da Liturg1a CatOlica. Pode afirmar-se
que 0 ano todo transcorria mats 01.1 me
nQS em fun~ao da comemora~ao do !'Nasci
mento do Salvador. A medida que aproxi
maYa 0 dia Vinte e Cinco de dezembro,al
go da suavidade desta noite bendita,co~
me~ava a contagiar os homens, que lam
se tornando insensivelmente mais paclf;
CQS, mais compreensl'veis, mais benevo-
lentes. Ado~ura, a suavidade e 0 vir
ginal encanto de tal noite aben~~ada e
ra partilhada por todos os cora~oes.

Nao havfa quem nao se enter
necesse ao olhar Aque1e Que tinha 0
Ceu por morada, mas, devido ao ~mor: a
nos votado, qufs nascer numa humilde I

Illanjedoura.

o cora~aQ do homem entretan+t
to, fot perdendo a Sensibi1idade para
tats constderaGoes.' 01.1 melhor, este fo;
sendo desvtado paraoutros objetivos,a~
mesmo tempo que a lIaJtualiza~ao" re1igio
sa tendeu a CQnvencer 0 homem de que to
da a sua crenca fora ate entao pueri1.
E 0 unguento precteso, 0 balsamo que 0
homem encontrava em sua Fe, cada vez
mais deixou de exalar 0 seu perfume e
de aliviar suas dores morais.

Resu1tado: pa ra 0 homem de
hoje acabrunhado de preocupq~oes, mate
rfalizado, deformado em sua verdadeira
personalidade, 0 Natal praticamente na
da mais representa ...

•Estamos an face de urn circu-
10 vicioso. Embora 0 homern moderno pr£
cure a soluciio para os seus probl.emas ,
abstraindo, como 0 faz, habitua1mente,
da existencia de Deus, ca~a vez mais os
problemas se tornam insoluveis. .

Urn ab;smo atrai outro ablsmo.

"CAI E PERDE-BE QUEM NAO RECORRE A MARIA". • d •

(Santo Afonso Mar~a de L~gor~o)
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ante dAquele que desejou nascer num pre
sepio. Enq~anto os homens, de ~6raka(t
contr-tto , nab ped i rem ao Redentor, pOl' ,
me io de Sua SantlssimaMae, que veRha <

a nos 0 Seu Reino, a humanidade peeadO
ra de nossos dias nao encontrara a vel'
dadeira paz:

Dai decorre 0 fato de que to
dos os erros religiosos, PQ11ticos e 50
ciais que abe l aram a humanidade no passa
do e a subvertem no presente originam"se,
na maior parte das vezes, da quebra da
harmonia entre a ordem natural e a sobre
natural. 0 mais excelso modele de tal or
dem - para dizer tudo, Divino Modelo - 
encontramos nas Naturezas Divina e Huma
na da Segunda Pessoa da Santlssima Trin
dade. Somente nAquele Deus Humanado pode
-se encontrar a solu~ao para todas as i
numeras crises que afetam 0 homem moder
no.

Podem os supertecnicos e cien
tistas elaborarem programas para resol-
vel" a crise economica que nos atinge.Po
dem os legisladores prepararem leis con
tundentes que visam solucionar os proble
mas sociais. Os homens nao encontrarao 
jamais a verdadefra tranquilidp~e na or
dem, enquanto nao dobrarem os joelhos,di

Toda a historia da humanidade
denfirrna a tese de que 0 abandono da Lei
de Deus e da Lei natural pelos homens
produz inexoravelmente a perturba~ao da
ordem natural. t evidente, pois esta e
urn reflexo da Lei eterna, fonte i bas~
de toda ordem, harmonia e hierarquia da
Cria~ao.

o que nao esta em cr tse no mundo de ho
je? Afastando-se gradativemente de Deus
e de sua Just1~a,falta ao homem contem
poraneo naQ so 0 que poderia ser-lhe 
dado par acrescimo j mas tambem 0 essen
cial. Ele ja perdeu a paz no seio de I

sua famllia, no ambiente social e pro
fissional em que vive. E a verdadeira
paz torna-se cada vez mais distante e
irreal no concerto das na~oes.
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Santo Aglostinho define a Paz
como a tranquilidadie na ordem. A ordem,
POl" sua vez, e a rata disposi~ao de to
das ~s coisas sequndo a sua finalidade,
que e 0 princlpfo d~ unidade. 0 Divino
Infante veio ao mundo nab so res tabe le
cer a ordem sobrenatura l , perdida em I

virtude da queda original, mas tambem a
ti certo ponto, rearticular a propria 
ordem da natureza, perturbada POl" tal pe
cado e pelos pecadQs atuals. _.

vee SANTOS SAO POUCO NUME'ROSOS: POR ISSO 1!: QUE DEVEMOS VIVER COMO 0 PEQUENO
N1JMERO, SE QUEREMOS NOS SALVAR COM 0 PEQUENO N(JMERO" (Sao Joao Climaco)
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o Natal e urn momento em que podemoe neeo'iutiamence iniciaY'
uma nova vida. Assim poderemoe of'eetar ao Menino Jesus, po»
.meio de Nossa Senhol'a 0 presente que EZe tanto deseja receber
de nos: 0 noS80 ooraodo carrependddo de noeeoe pecadoe e com a
fime e einoeea Y'esolw;ao de nao vol-ta» a oi'ende» a Deus. Para
cwme"ar, euqeeimoe ao amauel: Le-i/to» que fafla uma otima confis
sao de eeue peeadoe a urn eadre. A eequi» prooune »eoebe» Nos
so Senho» na Sagrada Oanunhao; E, ja que 0 l-ei-to» que» come-
~ar. uma vida de arnor a Deus appesentamos algumas ppatieas e
peeolufloes papa quem quer amar> resolutamente a Nosso Senho1'
Jeaus Cristo.

q I

1- Desejar incessantemente crescer
no amor a Jesus Cristo;

2- Fazer muitas vezes atos de amor
a Jesus Cristo, come~ando desde que a
corda ate adormecer, e procurandsempre
unir a sua vontade com a de Jesus;

3- Meditar muitas vezes na Paixao
de Jesus Cristo;

4- Pedir continuamente a J~sus 0

seu amor;
5- Comungar frequentemente, e faaeCI

a Comunhao espiritual muitas vezes ao
dia;

"pmM"

6- Visitar muitas vezes a Nosso Se
nhor Sacramentado;

7- Receber cada dia da mao de Jesus
~ cruz que deve ser levada;

8- Fa1ar muitas vezes do amor de Je
sus Cristo;

9- Desejar 0 ParaTso e a morte, par,
ra amar perfeita e eternamente a Je
sus Cristo;

10- Aceitar as contrariedades por Je
sus Cristo;

11- Regozi jar-se da fe 1i ci dade de
Deus;

12- Praticar 0 que e mais do agrado
de Jesus Cristo, e nada Ihe recusar do
que lhe e agradavel;

13- Desejar que todos amem a Jesus
Cristo e trabalhar para i5to pelos mei
os ao alcance de cad a ,urn;

14- Orar sempre pelos pecadores ,e
pelas almas do purgatorio;

15- Vasar do cora~ao todo afeto que
nao e para Jesus Cristo;

16- Recorrer frequentemente a Maria,
para obter por sua intercessao 0 a
mor a Jesus Cristo;

,
"EIS QUE A VIRGEM CONl.-""EBERA E DARA A LUZ UM FILHO, E 0 CHAMARAO PELO NOME'
DE EMANUEL, QUE QUER DIZER: DEUS CONOSCO" (Mt I, 22-23)
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34- Nao desanimar depois de uma falta;
arrepender-se e tomar a resolu~ao de Se
emendar;

35- Pagar 0 mal com 0 bern;
36- Falar bern de todos; desculpar a in

ten~ao, quando nao se pode justificar 0
ato;

37- $ocorrer 0 proximo em propor~ao de
suas posses;

38- Nada fazer nem d izer que caus.e des
gosto ao proximo;e se faltou a caridade7

. pedir perdao ou falar com do~ura;

39- FaJar sempre com mansidao e voz s~

bmissa;
40- Oferecer a Jesus Cristo todas as hu

milha~oes ou persegui~oes em que se achar;
41- Considerar nos seus superiores a pes

soa de Jesus Cristo; . -
42- Obedecer sem replica e sem repugnane'

era;
43- Amar empregos baixos;
44- Amar as coisas pobres;
45- Nao falar de si mesmo nem bem nem mal;
46- Gostar de se humilhar;
47- Nao se desculpar quando e repreen'

dido;
48- Nao se defender quando 0 culpam;
49- Nao falar quando esta agitado;
50- Renovar continuamente a resolu~ao

de santificar-se.

17- Honra-1A para agradar a Jesus;
18- Ter em todas as a~oes 0 fim de a

gradar a Jesus;
19- Of~r~cer-se a Jesus Cristo para

ra sofryr toda a sorte de penas por seu
amor·, .

20- Estar decidido a antes rnorrer do
que cometer um pecado venial de proposi
tp delibarado; -

21- levar com paciencia as cruzes, di
zendo: assim quer Jesus Cristo; -

22- Negar-se a si mesmo, renunciando
a propria vontade pelo amor de Jesus
Cr is to;

23- Dar-se i ora~ao 0 mais que puder;
24- Praticar todas as mort Lfl cacoes

que a obediencia Permite;
25- FaBer cada ate de piedade como se

fosse pela ultima vez na vida;
26- Perseverar nas boas obras no tempo

de aridez;
27- Nada fazer e nada omitir pelo a

mor do respeito humano;
28- Nao se queixar nas enfermidades;
29- Amar a solidao para tratar so

com Nosso $enhor;
30- Banir a melancolia;
31- Recomendar-se· muitas vezes as pe~

soas que amam a Jesus Cristo;
32- Nas tenta~oes recorrer a Jesus Cru

cfficado'~ a Maria; Mae das Dores;
33- Ter grande confian~a na Paixao de

Jesus C!':isto;

12 ""2 EM VAO QUE NOS CHAMAMOS cmerxoe, SE NAO IMITAMOS A JESUS CRISTO"
(Sao Leao Magno)
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SANTA LUZIA
Santo Inacio de Loyola t 0 inspirado

autor dos Exercicios Espirituais t aeon
selha que se prepare, antes de se medi~

tar, uma cuidadosa montagem de cena
que as verdades eternas a serem refle
tidas evocam. Essa medida visa discipli
oar e assegurar a coopera~ao da imagina"
~ao ao exerclcio da intelig~ncia e da
vontade.

Assim, sugerimos ao lei tor que se
abstraia por urn instante das trepida
~oes e solavancos a que todos estamos
sujeitos neste agitado tempo em que vi
vernos e se imagine no interior do gran
de Forum Romano de Siracusa t na ~poca I

de Oiocleciano. Precisamente ne espa~o

sa sala de julgamento.
Altas colunas de marrnore, urn pisoim

pecavelmente luzidio. Numerosas pesso~

as conversam aqui e acola, aguardando a
entrada do representante de Cesar. Ao
fundo urn enorme idol0 pagao, tendo a
sua frente uma pira de onde se eleva u
rna nuvem de incenso. -

Urn soldado anuncia a chegada de Pas
casio, 0 governador. As conversas ces-
sam e todos fazem profunda reverencia
a sua entrada. Ja em seu trono, faz urn
sinal para que the tragarn a acusada.Sim,
pQrque va; se realizar urn julgamento.En
tram dois guardas escoltando urna prisT
oneira. -

Quem ~ esta jovem alta, esbelta, qqet
entra num ambiente hostil, sobranceira,
sem 0 menor respeito humano, e ufana de
suas convic~oes? r Luzia, filha da mais
alta nobreza local a que.se dirige com
passos firmes e rapidos a presen~a do
governador. Herdeira de consideravel
fortuna - seu pai. havia falecido quando
ela contava apenas 6 anos - muitos eram
0$ pretendentes a desposa-la. E~tiquia,
sua mae, escolhera urn jovem pagao para
seu esposo, ignorando que a filha ti
vesse consagrado sua virgindade a Nosso
Senhor, 0 Esposo Celeste.

Entretando t devido a urn fluxo de
sangue, q~e atingia Eutiquia. ,enfermi
dade conslderarla quas~ incuravel na ~po
ca - duran~e 4 anos na~ se falou no ca~1
sameato. Ff na lmerrta, mae e filha fazem
uma peregrina~ao ao tumul0 de Santa A
gueda,.na Catania, onde a enferma ~ cu
rada mllagrosamente. Junto a tumba da
f~mosa santa, Luzia aproveitando a un
9ao s~brenatural do momento, disse:"Mi
nha mae, Deus acaba de vos dar uma gran
de gra9a. Estou certa que vos nao me
recusareis uma outra, e e que nao me

t1 sr nm. !Ie n=r

"MEU JESUS NASCEI EM MEU CORA9AO"
(Santo Afonso Maria de Ligopio) 13
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do local onde estava. Esgotados, manda
ram trazer parelhas de bois para puxi
-lao Nero os homens, nem os bol~ foram
capazes de veneer essa f;agil mulher
sustentada pelaAltissimo.
, Entr~ 0 povo~~ a divi saoj~ se estabe
lecera: uns gritavam que era sortilegio;
outros, milagre.

Pascasio, confuso, envergonhado e to
mado de col era , ordena que atirem resi::
na e oleo a ferver sobre a vitima inde
fesa. Em meio a grande expectativa, 0
fogo foi lan~ado, as labaredas subiram
alto e envolveram completamente a Santa.
Terminada a combustao, luzia reapareceu
intacta, sem mesmo ter sido chamuscada!

Pascasio, como que possesso, mandou
a urn soldado que atravessasse com sua
espada a garganta da hereica virgem. As
sim morreu Santa Luzia, tendo cumprido
a sua missao de dar tao magnifico teste
munho da verdadsina Religiao, a 13 de de
zembro do ana 303.Seu nome entrou para
o livro da Vida, e e perpetuamente 1em
brado pela Sagrada Liturgia em todo 0
Orbe.

If.1.-

Pascasio, 0 governador, serviu-se de
todos os sofismas que pade engendrar E!
ra induzlr a Santa la abandonar, a Fe.
Prometeu-lhe vantagens temporals, bern
como privilegios condicionados ao refe
ride casamento. Mas luzia, auxiliada
pelas gra~as que Deus prodigaliza aos'
fieis, especialmente nessas ocasioes, ,
permaneceu inaballavel diante daquelas I

falaciosas promessas. Esgotado 0 arse
nal de sedu~oes, Pascasio ordenou entao
que ela @ferecesse incenso ao ldolo pa~
gao. Diante da recusa frontal da Santa~
o tirano amea~ou-a com torturas.

IIEstou vendd que nao devo discutir
tanto contigo; os tormentos e os golpes
abafarao as tuas palavras", disse 0 des
petico governador, simbolo do despota 
perseguidor da Fe verdadeira.

A Santa, nobre e serena, desdenhou
as amea~as com altivez: "Temo pouco to
das as tuas violencias. 0 Deus que ado
ro e a Quem consagrei minha virgindade
desde a infancia, sabera preservar-me
de teus insultos. Eis meu corpo, estaa disposi~ao de toda sorte de suplicios.
Porque hesitas? Comece, filho do demoni
o! Descarregue sabre mim a tua raiva".-

Pascisio, chela de odio por nao tar
o que retrucar, mandou que a introduzis
sem 'num local delibertinos. 
. Deus, porem, reallzou entao do[s mi
lagres: Os guardas, mesma utilizando
cordas, nao conseguiram remover a Santa

torneis a falar em casamento. Consagra
rei minha vir2indade ~ Jesus Cristo;Pe~
miti-mellque nao tenha outro eSlJoso se
nao El e~'.

Obtido 0 consentimento, a santa a
crescentou: II nao e tudo. Visto consen
tirdes neste consorcio espiritual, e J

que me deis 0 dote, a fim de ser entre~,

gue a Meu Divino Esposo pelas maos dos
pobres, aos quais estou resolvida a en
tregar todos os meus bens~.

De volta a Siracusa, come~aram a dis
tribuir aos pobras tudo quanta possuiam.
o pretendente pagao, encolerizado por
perder tao grande oportunidade de se
enriquecer, denundiou-a ao governador
como crista. E eis entao luzia perante
o tribunal romano.

wn

"NASCIMENTO NOVO~ POIS FOI CONCEBIDO POR UMA VIRGEM E NASCEU DE UMA V1RGEM SEM A
14 INTERVEN9AO DE UM HOMEMJ SEM PREJu1Z0 DA INTEGRIDADE DA MAE" (Sao Ledo Magno)
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CURAI NOSSA CEGUEIRA.mm
Santa Luzia e das santas mais popula

res, sendo muito venerada enquanto pro~
tetora da vista e contra os males do fo
go. A Divina Providencia, dando-nos San
ta Luzia como padroeira dos olhos, teve
inegavelmente urn designio misericordio
sO, que transcende os bens temporais. :

Incontave1s pessoas, ao longo dos se
culos, alcan~aram, por sua intercessao-;
a cura dos males da vista. Nessa libera
lidade, devemos reconhecer urn convite
para suplicarmos tambem remedio para a
cegueira espiritual, tao comum em oss
sos dias.

Santa Luzia constitue tambern, para
nos um exemplo magnifico enquanto pro
clarnadora da virgindade, virtude que
precisa ser incrementada com todo 0 em
penho nurn mundo cada vez mais imerso no

loda~al da irnpureza. r freqUente a vir
gindade e a pureza de costumes serem a::
presentadas depreciativamente na soc;e
dade moderna, em orgaos da imprensa e
numa literatura pseudo- cientifica.

gue Santa Luzia, por sua pureza ad
miravel, nos auxilie a triunfar de to
dos os obstaculos que se opoem avirtu
de angelica. E, enquanto padroeira dos
olhos , nos al cance die Deus, pela inter
cessao de Nossa Senhora a 9r~~a de nao
50 preservarmos este inestimavel sentido
corporal, mas que 0 USemos retamente.Ou
seja, destinado ao fim superior para 0

qual fo; cr;ado: set instrumento para
que conhe~amos e sirvamos a Deus em to
das as coisas que vemos, reflexos das
perfei~oes divinas, tiradas do nada a
imagem au a semelhan~a do Criador.
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"MARIA t 0 MILAGRE DOS MILAGRES E N.4DA DO QUE EXIS1'E~ EXCEPTUADO DEUS~
t MATS BELO DO QUE BLA" (Santo Isidoro) 15
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EM JESUS ENCONTRAMOS TUOO 0 QUE POOEMOS OESEJAR: LUZ. FOR~A. PAZ. CONFIANGAJ

AMOR E GLORIA ETERNA. POlS t JESUS Uf1 DOM QUE ENCERRA TOoOS as DONS.

·...."

Muito injusto para com a vossa mi
eei-ioordia e amo» eeeia eu, .6 meu Jesus;
ee, depo-ie de be» »eoebido tantas pi-ovae
da vossa iiernura para comiqo e da V08sa
disposir;ao papa me ealoa», duiridaeee do
vosso arnor e misericordia. Amadtssimo Re
dentor meu, sou urn pobre pecador; Inas
vos dissestes que descestes a terra pa
ra bueoa» os peoadovee, Sou um pobne en
!ermo; mas ao mundo VOB viestes para au=
Par enfeanoe, pox-que, dieeie, oe que pas
sam ben nao peeaiean de medico. Perdi''''rne
pe'loe meue peoadoe; mas VOs irieetiee eal»
var oe que ee haoiom perdido.

. Que tienho eu, pois, que t.ener, uma
vea que quero corrigir-me e pex-tenoex--
-Vas? Nao devo desconfiar-se se~Uio de
mim proprio, da minha ft'aqvteza; mas a
minha ~aqueza e miseria deoem aurnentar
a minha confianr;a em Vos, que.> eonfomne
a voeea meena pal-aura, sois 0 refugio
dos pobres, e prometestes eecutaT' 08
seus desejos. Eis entao a gra9a que Vos

per;o,o Meu Jesus: enchei-me de confia'Yt9a

nos vossos meritos e fazei que nao cesse
nunca de me encomendar a Deus em vosso
nome. Biiermo Pai, pel.o amor de Jesus '
Cristo, salvai-me do inferno, au antes
do pecado; pews mereeimeniioe de Jesus,
'/J08S0 Filho e Meu Salvador, esalal'ecei 
-me 'para cumpsris: a »oeea voritade, forti
ficai-me contra as tentar;oes, concedei 
-me a dam do vosso santo amar; Mas a g~a

~a que eobne todae Vo.~ pe/!o e imploea» 
sgnpre 0 vosso socorro pe"lo arnOT' de Je
sus Cristo: ste promebeu que atenderieis
a tiodae as peti<}oes de quem que!' que as
lize8se no S8U arnor. Be continua a pedir
Vas aeeim, com oeeieea eerei. salvo; mas,
ee nao 0 far;o, cexvtameniie me perderei. 6
Maria, obtende-me eeba grande grar;a da 
ovaodo, a fun de que persevere em me -re-o
comenda» eempre a Deue; e tamoem a Vop,
porque al.cancai:e de Deus tiudo quanta de .... i

sejais,

(SANTO AFONSO MARIA DE LIGORIO)

I' .Z7, m

"HONRAR OS SANTOS SEM as IMJTAR:J l!: LISONJEA-LOS DE MODO MEN~I'IROSO"
(Santo Ago~tinho)..
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