


"Ganhei uma revista "0 Desbravador" e amei de coraqclo. Ela e uma revista 
muito bem elaborada, muito bem explicada. As historias entclo sio 
maravilhosas. S o  historias que fazem a gente pensar e reJletir muito. Voc&s 
estclo de parubens. 
Gostaria muito de receber em minha casa "0 Desbravador", sou catequista, e 
pra mim C muito interessante sempre conhecer, ler coisas novas. 0 s  temas sclo 
muito bem elaborados. 
Sem mais rodeios, gostaria muito de receber o exemplar de "0 Desbravador". 
E a uma pessoa que e muito especial para mim, um grande amigo. Vou 
escrever o meu endere~o e o dele." 

SIL VANA LEMES DA SIL VA 
sAo M A  THE US - SP 

"Gosto muito da publicagio de voc&s. E maravilhoso tudo o qzte 
vocCs escrevem. 
Estou mandando uma pequena colaboraqclo. Continuem sernpre. 
Jesus e Maria estio contentes com vocis. 
Um abraqo. Deus os abenqoe. " 

OSVALDO ANTONIETTI 
SANTO AND& - SP 

"Que Deus ahengoe este trabalho de evangeliza~io. " 

FELIPE R. AQlJINO 
LORENA - SP 

"Sim, C verdade, o nosso "0 Desbravador" e de u v  grande efeito 
benCjco e tenha a certeza que muitos bens ela ao longo desses 20 
anos ja produziu. 
Meu Senhor e Meu Deus como sou abenqoada e feliz; agradeqo do 
findo do meu coraqclo a Jesus Cristo como t! bom ter amigos como 
voc2s. I' 

E W E  LOUREKO DA SILVA 
JACARE~ - SP 

" Venho manifestar meu agradecimento por este jornal tclo rico.. . 
E gostaria de recebe-lo mensalmente, se possivel, e numeros antigos 
que vocis tiverem disponiveis. 
Assim que comeFar a receber serei muito grata e estarei 
contribuindo com uma ajuda de custo para vocgs. " 
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"Ja muitas vezes, ;peito do misterio da solenidade de hoje; 
porem, assim como adios, tambem aos coraq6es retos n io  
cessa de causar 

nos condignamente explana-la ... 
0 Admiravel Parto da 8 essoa que, em sua unicidade, era 

?ire Deus, todo no que e seu e todo no 
b, e depois assumiu para restaurar. 0 
sitou, isso n8o teve nem vestigio no 
9ssos delitos. Elevou o humano sem 

d~m~nuir o divino.. - 
Tomemos, portanto, o jugo, er erdade que nos guia e imitemos na 

hum~ldade Aquele a cuja gloria qu~ e e nos conduza as suas promessas 
que, em sua grande miseriwrdia, I 

VI 3 0s e completar seus dons em noss, 
Jesus Cristo, Nosso Senhor, que vP 'd xg ;im seja". (Sdo Ledo Magno) 

"RAIOU PARA NOS UM DIA DE SANT1DADE:VINDE Q NACOES, E ADORAI O SENHOR" 
(Do gradual da terceira Missa de Natal) 03 



Quem acompanha minimamente 
os noticiarios deve ver uma 
realidade: vivemos em um mundo 
sem Deus. 

Nao e pessimismo de nossa 
pa r t e .  k a verdade. 0s f a t o s  
estao ai e nao nos deixam mentir. 
Enumeremos alquns mais recentes. 

H6 coisa de dias a Holanda 
oficializou a Eutanasia, ou seja 
a morte de doentes graves. 
Inven.si3a nassa? NSa. Fato  
veridico. 

Por outra lada, em uarias 
partes do mundo ocorreram, neste 
ano, passeatas de homossexuais 
que disseram que era para 
comemorar o seu orgulho. Inven~Zio 
nossa? Nao, ai estao os jornais 
que nao nos deixam mentir. 

Somente no Brasil milhdes 
de ' crian~as s;io chacinadas 
anualmente em absrtos. N6s nao 
inventamos isso, sao 0s 
noticiarios que o dizem. 

A familfa esta em plena 
dissoluqZo- Ha poucos dias o 
autor destas linhas perguntou 
numa sala de aula ante 14 jovens, 
quantos viviam numa famf lia 
completa. A resposta fai nenhum. 
InvenqBo? N3o. Desgra~adamente, 
urn fato. 

Poderiamos continuas na 
enumera~ao de coisas ruins: 
corrupqao, pornoqrafia, 
banditisrno etc. Mas aqui apenas 
queremos f azer uma ref lexao. 
Diante desse caos o que deve urn 
born cat6lico f a z e r ?  

Primeiramente, nao se 
conformar com isso. Em segundo 

cn lugar:, rezar, pedir a o  Deus -rrn\ &L,s,r.--\ - - Menino, por intermkdio de Nossa =-.-- y - 3 Senhora e Sao Jos6, a grata de 
nao participar desse caos e lutar 
contra el@. 

3 t 

Finalrnente par mdos h obra 
e lutar corn todas as formas a seu 
alcance contra essa situaqao. 
Lutar corn palavras, com exemplos, - -- - - com a@o. Lutar. Qs querreiros 
camh2aterZia e Qeus dark a vitoria. 

04 *E EM VAO QUE NOS CHAMAMOS CRISTAOS, SE NAO IM[TAMOS A JESUS CRISTO" 
(Siio M o  Magno) 



U@NTO E NATAL 
Esta historia nPo acont.eceu da forma 

abaixo descrita, mas e possivel, mas muito 
hem poderia ter acontecido. 

Imaginemos, nos desertos da Judeia 
uma noite de dezembro no ano urn da nossa 
era, urn grupo de pastores. Siio elas pessoas 
muito boas, nenos duas delas. 

SPo todos parentes, e - menos os dois 
mencionados - aguardam ansiosamente a 
vinda do Redentor e rezam para que isso 

a ocorra logo. 
Sabem que a chegada do Messias esta 

proxima, pois as profecias a respeito da 
vinda d'Ele se cumpriram: os judeus estiio 
sob o jugo estrangeiro e ja passaram as 
setenta semanas de anos que o profeta Daniel 

dissera que decorreriam entre sua epoca e o 
nascimento do Salvador. 

E uma noite fiia no acampamento dos 
pastores. Em volta da fogueira estiio Simiio, 
Ruben, Aliel, Eliaquim e Eliud. 

Conversam demoradamente e enquanto 
os tres primeiros falam enlevados da vinda 
do Messias, que tanto aguardam, Eliaquim e 
Eilud lamentam-se da vida modesta de 
pastores que levam e dizem que querem 
abandonar essa vida, indo para uiia grande 
cidade onde poderPo "aproveitar sua 
mocidade", "fazer fama", "ganhar dmheiro", 
"viver o presente, sem nada de pensarnentos 
sobrenaturais." 

"MANCHAM) DE TANTOS PECADOS, NAO TERIA EU A AUDACIA DE APROXIMAR-ME DE VOS, SEWOR, 05 
SE VOS MESMO NAO ME CONVIDASSEIS COM TANTA BONDADE " (Santo Afonso Maria de Ligorio) 



-zLc 
- Van~os logo. Con1 eles e impossivel 

- Chega desta rniseravel vida! Diz 
Eliud. 

- Niio diga bobagens, fala Simiio, seu 
irmiio mais velho, nos temos uma vida 
modesta, mas digna, honrada e acima de 
tudo, temente a Deus. 

- Ja estou cansado dessas conversas, 
retruca Eliaquim. Quero viver. A vida foi 
feita para ser vivida. 

- Voc8 e Eliud siio dois insensatos, fala 
Ruben, niio percebem as graqas que 
recebemos? Niio percebem que siio 
chamados para grandes coisas? Esquecem-se 
que vivemos nas proximidades de BelCm, 
onde, segundo o profeta Miqueias, nascera o 
Salvador? Niio possuem esperanqas de 
poderem v2-lo? 

- Voces siio iludidos, responde Eliud. 
So pensam em quirneras. Em vez de palavras 
aereas, porque niio se preocupam com o 
velho Matat que vive uma existencia 
miseravel? 

- Eu vivo a melhor das vidas, car0 
Eliud, pois vivo no cumprimento da vontade 
de Deus, ao qual tenho servido desde a mais 
tenra idade e so uma coisa desejo ainda neste 
mundo: ver o Messias que nos foi prometido. 

Assustados, Eliud e Eliaquim, diante da 
entrada na conversa do velho Matat, ficaram 
possuidos de odio e Eliud falou: 

- Eliaquim, vamos deixar a companhia 
desses visioniir-ios fanaticos. Vatnos ernbora. 
Vamos viver. 

dihlogo. Vamos, antes que eles comecem a 
murmurar suas oraq6es que nunca silo 
ouvidas. Ate logo, seus coitadoi, fiquem corn 
suas oraq6es, que nos vamos procurar algo 
melhor. 

Matat esboqa unlas palavras, mas os 
dois desvairados nlo lhe dgo atenqiio. 

Antes de dorrnir, o velho homem de 
Deus pronuncia a oraqiio que ha tantos anos 
recita, pedindo a vinda do Messias: - 

- Deus de AbraBo, Deus de Isaac, Deus 
de Jaco, ouvi as nossas preces, enviai-nos o 
Salvador prometido. Vos, que sois Fie1 em 
vossas promessas, fazei que chegue logo a 
RedenqBo prometida, que venha o Messias, o 
Senhor. Que Ele resgate Israel, seu povo, e 
que vos faqa conhecido e amado de todos os 
povos. 

. Dita esta oraqiio, recolheram-se para 
repousar, menos o jovem Aliel que ficou 
montando gu-arda. Ma1 os outros haviam 
dormido, quando algo aconteceu. 

- Matat, Simlo, Ruben! Venham ca! 
"E eis que apareceu junto deles urn anjo 

do Senhor e a claridade de Deus os cercou, e 
tiveram grande temor. Porem o anjo disse- 
lhes: niio tenlais, porque eis que vos anuncio 
uma gande alegria, que tera todo o povo. 
Nasceu-vos, na cidade Jt: Davi, um 
Salvador, que e o Cristo Senhor. E eis o que 
vos servira de sinal: encontrareis um menino 
envolto em panos, e deitado numa 
manjedoura. 

"QUE SE PERCA TUDO ANTES DE PERDER A DEUS. E QUE SE DESGOSTE 0 MUNDO 
, INTEIRO ANTES QUE DESGOSTAR A DEUS" (Santo Afonso Ad Me Ligdno) 



Subitamente apareceu, com o anjo, uma 
multidgo da milicia celeste louvando a Deus 
e dizendo: G16ria a Deus no mais alto dos 
ceus e paz na terra aos homens de boa 
vontade. 

.I - 
E, depois que os anjos se re.tkararn para 

o cf u, os pastorcs diziaii cntrc si: vamos at2 
Bclkm c vcjamos o quc C quc 18 succdcu c o 
quc C quc o Scnhor nos manifcstou. Form 

f 
corn gandc prcssa c cncontraram Maria c 
JosC, e o Menino deitado ria rnarijedowr. 
Vendo isso, cord~eceram o que lhes ti;;ha 
sido dito." (S. Lucas 11, 3, 20) 

Quantos Eliud e Eliaquim nHo existem 
neste mundo? 

Quantos niio trocam a dona dos Cius, 
o serviqo a Deus, por uns instantes de falsa 
alegria terrena? 

Estes perdem a gloria de homarem a 
Deus nesta vida e perdem a felicidade de 
gozar de sua gl6ria na outra. 

0 s  dois supostos personagens perderam 
a gloria h i c a  de verem o Menino Deus que 2 

nascera, porque ja  0 havim trocad~ por tilo 
pouco. 

E Natal! Aos nossos leitores, amigos e colaboradores, desejamos urn Natal Santo, na 
gaGa de Deus, corn as benqlos de Nossa Sernhora. E que o novo ano, o novo sCculo 
seja repleto de graqas escolhidas do Menino Jesus, pelas miios de Maria Santissima. 

"SALVE MARIA, M& DE DEUS, QUE FIZESTE BRILHAR NO MUNDO AQUELE QUE E LUZ 07 
VERDADEILRA" (Siio Cirilo de Alexandria) 



Eis urn fato rlarrado por Monscnhor 
Bruguike, Vi@o apostblico de Tchen-Tirig- FI;, 
a 23 de jurlho de 1894, fato aterrador na sua 
simplicidade, mas que pro\-a a Dondade de Nossa 
Senhora. 

"Ia eu crismar numa aldeia do meu 
vicariate, diz o prelado; i tnir~ha chegada, os 
poucos criscos prestavatn-rne todas as 
homenagens possiveis". "E o grarlde chefe dos 
cristiios, C o excelso rnaridarim que passa". 
murmuravm os h a b i t ~ t e s .  "Ao meio dia, no 
momento de tomar uma parca refeic$io, chegou 
correndo uma mulher pagii. Apresentou-se de 
repente e inclinando-se a t i  o chQo, cumprimenta- 
me com os titulos pomposos de grande home& e 
grande mandarim." 

"Conhecendo perfeitarnente o pouco valor 
destas demonstraqGes exageradas da civilidade 
chinesa, fiquei desconfiado: Que queres? - 
perguntei com semblante severo". "Grande chefe, 
peqo-vow favor de ser admitida na catequese dos 
cristzos. G m d e  cliefe, gastxia muito tempo para 
cont.a--vOS?lf, I I X T Z  L - ~ c )  - fa2 m l ,  tenhn muko teiiipo 

para esciltar-te." 
11 mulher, de compleiq5o doentia tinha por 

mat-ido un.1 sujeito bt-utal yue estava resolvido a 
deki-la mo i-rer, apesa- de tuifij iiiia-lto piidesse 
acontecer. Abaiidonou-a, vii-ldo apenas de loiige 
en-I longe para vir  os progresses da doe11c;a. A 
iiiullicr ficou na can-ra e, acabados os 
n~antin~entos e remidim, i sua fraque2.a ajuntou- 
~e o toi-tiieiito da fume e, aos sof-t-;iiieiiio~, ulji 
isolziiento duro e cruel. 

Dcsacorpada e nas portas da norte, 
~iiald;c;oou a siia soi-~e. seu iiiai-ido. at6 seiis 
prCpr.ios pais. Ulna ctisii da aldei;,, levcju-llie ~11i-I 

dia uns dockl-~os e dgumas pdavras de ionsolo. 
"h~iga, se ao mencis voc2 fosse ci-is&.. 

veja, a dor nPo pode des.ar~irnru--nos, pois sabeiiios 
y411c Deiis v; Sos I - 2--:.-- .-..-.. ~acrcc~tl lei I L U ~  e iios 
recornpensxi, T--L allvtm < piiifemos -..-..-..- ' 

ICLUILCI  a 
sm+: >sinla - Virgini, iiizendo: "Smtissima Virgcm, 
que tmto padecestes, tende d6 de mim". 1? 

doente e s s s  pdaVras e a =.&-idosa viz"-l]ia, 
de - - - I  --  ~ ~ ~ t i l l  p i ~ ~  CSB, ioii-lo peiihoi- dc 

.xiiizade, pendurcju-llie ao pesioqo (2 benti-llio 

que trzia.  "Ollia, guards isto, 2 o vestido de 
Nossa Senhora, h i  de atrair sobre ti graqas e 
proteqio". 

Ficruido soziriha, a doerlte repetia arnilide: 
"Satitissima Virgern, svcomei-rne". De repente, 
utna Senhora, vestida de brarlco, apxeceu-he na 
pobre choupat~a, servit~do-he de enfermeira; 
voltou seguidunente virios d i s  p x a  prestx-he 
semiqos e sem dar-se a collhecer; seus cuidados, 
sua bondade, seu bratido sorriso reat1itnarz1-1 
pouco a pouco a drna e o c o q ~  da irikliz rnulher. 
Res:al;e!ecida a 3 Se;lhcjra despediu-se 
dize::do: "."mu .4-;. ,\C t- . \ , -5 

, , 

U,,, - ,, t,urque uin ::egcl;c:o 
urge;l:issirnci r i l C  e!lxrlr;. ciJadc.. 9 tc-;tl;a est;e 

remidio, e guat:do s.;lrares de todo, veln ter 
~i.imigi, cncontrar-mc-is ri? ik~c'ji da m;:riz". ,\ 
dae:lte talxou o re:T,&j;o r saroa !ags. ErZ di3 5 

. . 
dc ;x:aro, dia d:, :::i::!::, chcg~da j. ddeia. E s t ~  
r;iu,,,-h ,,I- .,.,,-- J r  . .  a-,,l, +, ., ,- ~ o t : :  uill 1:li;di; :50 s::c~~o 

. . 
que ;;zi-; de sua. P2!2vrras "';""::>a "2 

catequese da ridadc. N5o titha sassego, t.;io aflita 
e s m a  I;or t;cl;r;;ar 2 aver a si;a Bcr;feitora. 
sibadi-: de l i  cs catecC::-Ienos fi>ram . ;I,,, ? ++-,-., ,d~,,,,, ..,:,i,-h‘. :la i,gre;"u. Llcabava de ol l  ..- --. 1 , ~ ~  ,- o 
I I ~ , , . - L  , ,oLla iii . r,:.XCc,S;s~~, OS L L O I I ~ L I I  -- ci~iiil 

. , 1. r 
dCkTia a:; imagcGs ;-, c:;:avam dcsco';c;~.s. "Fi- 
la! Ei-Ia!" Gripvi; 2 rl;u!];er a~ix;~;.ldo-se de 
br.Ac;os ergi;idos. "E;:; a Scll!;or=l quc :;:e curou!" 
f f l T , - \ P . 2  *,x,-, ..,-\,-la -+,t.-,, 

, . 
r u,, .,a, puuL LUUJ ::G sz::i;anc~;, i;xa a!", . . 

disserz;i-u;e cl;:; ;;z:ii!;as. De ;;Gas post,;s 
i1 

F;t.7'. 4,- r.,-%?,rc..,7 
l l L u 3  LA,A ;,,,,5,,,., aji-:e!!:ou se, so!u~z:do de 
n J L g i .  a 

6 u:::~ dzq 1m2Lis fe:vorosas,devGtJs de 
\ T , I @ @ ' l  Cl+?!> ACTl 
I T V O J U  U L I I I I C , I  U. 

$G ! i ~ m  ll?vl~ria e::sin"ui?a mecidade", 
Li."rma;-;a I;rx:cisco ;?I; es) 

08 
"MARIA, QUE DEU A 0  MLTNDO A FONTE DE MISERICORIDIA, NAO PODE RECUSAR A SUA A UM 

PECADOW QlE A N O C A "  (Santo Afonso Maria de Ligorio) 



Ouve-se comumente pessoas dizerem que e 
verdade que Jesus Cristo hndou uma Igreja, 
que realmente a Igreja Catolica e a unica que 
rem durado vinte seculos (desde Nosso Senhor 
ate hoje), e por outro lado, dizem que tambem e 
verdade que Lutero niio prestava e portanto niio 
possuia a autoridade para reformar qualquer 
coisa, a niio ser sua vida pessima. 

Mas algumas dessas pessoas dizem perplexas 
que a Igreja Romana ter-se-ia corrompido, teria 
corrompido a doutrina de Cristo, acrescentando 
novos dogmas e novos sacramentos, e portanto, 
teria deixado de ser a lgreja de Nosso Senhor. 
Assim, justificar-se-ia o surgimento dos 
"reformadores" para reconduzir a doutrina de 
Jesus Cristo a sua pureza primitiva. 

Essa abjc@a quc 6 nluito conlunl, 6 
r^ lawlrrlult~ A: ,,,, rcFdtBvc! par n6s catolicos, c d isto 
q.;e faemos a seguir. 

Corrompeu-se a Igreja? 

Antes de respondennos a esta pergunta 
devemos dizer corn logica que ou a Igreja de 
Cristo se corrompeu, ou niio. Se Ela tivesse se 
corrompido, entiio as promessas de Nosso 
Senhor teriam sido falsas, e as portas do inferno 
teriam prevalecido sobre Ela (*) e por 
conseguinte o Cristianismo se assentaria em 
bases v5s. 

Por outro lado se Ela n8o se corrompeu 
(como facilmente se provara a seguir), para que 
refomla-la? I 

"SALVE, MARIA, MAE DE DEUS, POR QUEM VEIO A0 MUNDO 0 VENCEDOR DA MORTE E 0 
DESTRUIDOR DO INFERNO" (SPo Cirilo de Alexandria) 09 



F o i  j u6hen; te  quandu Luteha a- 
cudava a Zgheja de "decadente" e "cotr 
kompida" que &a expehimentou umn 
~ u a s  m a i 4  bhiehanted expannoed &n - 
v 2  dm catravc&u de P o d u g d  e de. Eb 

Foi a Zpoca em . q u "  "n50 cham as ve 
Las que moviam 04 navi.04, tnM M CALL= 

zeb que a 6z ne&u ~ ~ v o u ~ ~ ;  e, doi a 
ipoca de "Um ACbuqueyue ~ ~ L i b i l ,  wn 

\4 h 

Indo-se ao fio da objeqiio que diz ter a Igreja 
Catolica se corrompido, devemos dizer que esta 
objeqiio para ter forqa nio pode se referir a uma 
corrupqiio qualquer; tern que ser uma corrupqiio 
substancial, essencial, porque uma corrupqiio 
acidental, isto e que niio afete a esstncia da 
Igreja, por profbnda que seja, n3o impede que 
continue sendo a Igreja de Cristo. 

Isto e evidente. 

Por muito suja que esteja uma casa, 
desarrumados os moveis, descascadas as 
paredes, continua a ser, de maneira substancial a 
mesma casa que o empreiteiro levantou. 

Qualquer sociedade, enquanto cumprir os 
fins para os quais foi instituida, enquanto niio 

, alterar a sua constituiciio essencial, nem as leis 
fbndamentais que a regem n8o podem ser 
acoimada de estar corrompida substancialmente. 

Assim, imaginemos um hospital criado p,ara 
o atendimento dos necessitados. Imaginemos 
que alguns, ou ate todos os medicos niio 
cumpram as prescriq6es que recornendam aos 

enfernlos, nem tonlam, quando ficam doentes, 
os remedios que receitam, mas por outro lado, 
suas receitas do ponto de vista medico silo 
corretas e os doentes saram. Perguntamos: este 
hospital esta essencialmente desvirtuado? 

Evidentemente, niio. Pois se aquele hospital 
foi instituido para curar doentes, ele esta 
atendendo ao fin1 para o qual foi criado. 

Ora, a Igreja Catolica jamais, em tempo 
algum deixou de ensinar a verdade, em nenhum 
instante deixou de santificar as almas e manda- 
las para o Ceu, portanto Ela sempre cumpriu a 
finalidade para a qual Nosso Senhor A 
estabeleceu: a salvaqiio das almas. Pois, ate nos 
momentos que alguns apontarn como negros na 
historia da Igreja, houve inumeros santos, muita 
virtude e muita fidelidade a doutrina de Cristo. 
Somente para falarmos nos tempos clue 
antecederam imediatamente Lutero, podemos 
enumerar Siio Joiio Capistrano, Santa Joana 
D'Arc, SZo Francisco de Paula, SZo Casenliro, 
entre outros. Ademais disso nesse period0 
(seculo XV e inicio do seculo XVI) vemos em 
Portugal e Espanha uma pujanqa catolica e unla 
vitalidade tal que faziam estas duas naq6es 

- - 

10 
"EIS QUE UMA VIRGEM C O N C E B E ~  NO SEU SEIO E D& A LUZ UM FILHO, A 0  QUAL C-0 

EMANUEL, QUE QUER DIZER DEUS CONOSCO" (SBo Mateus, 1,23) 



levarem para o mundo todo, por ocasito dos 
descobrimentos, a Fe Catolica e prepararem os 
homens que lutariarn contra o protestantismo 
nascente. Assirn, em pleno period0 que se 
aponta como de crise, vemos a Igreja cumprindo 
corn sua missgo. 

Mas - objetara alguem - e os maus Papas, 
como Alexandre VI? 

Houve tal fato. NZo o negamos, e 
condenamos suas atitudes, Deus os julgou de 
acordo com suas vidas. Eles pecaram, mas o que 
isso dep8e contra a ~nefabilidade da Igreja? 0 
que isso vai contra a Sua santidade? 

A Igreja niio se desvirtuou assim como o fato 
de haver maus medicos num hospital ngo faz 
com que ele deixe de ser um bom hospital. Para 
que tal ocorresse seria gecessario que o hospital 
virasse, por exemplo, um teatro, isto e, mudasse 
a sua finalidade. 

Outros dizem que a Igreja teria falseado a 
doutrina de Cristo. Se bem que facilmente 
factivel, seria demasiadamente exaustivo 
analisar cada ponto da doutrina catolica e 
mostrar que ela em absolubmente nada 
deturpou os ensinarnentos de Nosso Senhor. A 
esse proposito iremos apenas citar dois 
testemunhos absolutamente insuspeitos. 0 
primeiro e do proprio Lutero: "Reconhecemos 
que no papismo existe a verdadeira Escritura 
Sagrada (...) devemos confessar a verdade: no 
papismo encontra-se a palavra de Deus, a 
rnissiio apostolica, o verdadeiro batismo, o 
verdadeiro Sacramento do altar, as verdadeiras 
chaves para a renlissiio dos pecados, o 
verdadeiro catecismo..: e quanto a Sagrada 
Escritura e ao pulpito, e dos papistas que os 
tornamus. Sen1 o papismo, o que seriamos nos?" 
(1 

A outra citaqiio e do critic0 protestante 
Adolfo Von I-Iarnack, professor da Universidade 
de Berlin;: "0 s  historiadores protestantes da 
Igreja ja niio se adnlirargo ante a afirmaqgo de 
que os elementos capitais do Catolicismo 
remontam ate a idade apostolica. e nZo se 
encontrarn apenas na periferia.. . Put: 
conseguinte, C possivel demonstrar clue 

Cristianismo, Catolicismo e Romanismo 
formam uma identidade perfeita." (2) 

Portanto, no dizer do hndador do 
protestantismo, e de urn famoso estudioso 
protestante, a Igreja Catolica e a Igreja de 
~ r i i t o .  

Dois Fatos Histbricos Comprobatdrios 

Henriaue VIII 

A Inglatcrra scparoi;-sc do Catolicisnm 
devido a urn s6 fato: o ?apa ;;3a ci\;is dec!arar 

, . 
nulo o niatrimbnio legitimo do rei He~tique 
VIIl CG= Catarina de LA~agZo, para que ele 
pudcssc sc casar corn tinla dc suas anlaatcs, h a  
Boleila. 

Esre rei escrevera o livro ... "Em defesa dos 
sets szcramentos", fro qua1 atacava Lutero e 
dcfcndia a Santa a .  Rcccbw como 
recompensa o titulo de "Defensor da few. Era ele 
urn dos k i cos  governar,tes que se mantirha fie1 
ao Pzpa, sendo inclusive seu aliado politico. '2 
rccusa do Papa ern dcclarar niilo o casanxnto 
poderia significar a perda de um aliado, e mais, 
a perda de uma ;;aq8o. Grade  podeijia ser a 
tentaq8o de fazer um "anulan:e~:to" por 
coiii;eiiiGii~ia, e inaiiter iissiiii sliado 621 2 

uiila naqiio a rnais t;a Igreja. ?das isso seria 
i!icito, e o Papa ;;go cedeu. Foi-se todo arr: pais, . . 
mas a Igreja n8o t:ans:g:u. 

Henkique V131, P m  nzo cede4 &ante. 
die&, a Santa 1ghe j a  pke detLiu pcadcfi 

"'0 MINHA RAlNHq TENHO CERTEZA DE QUE A VOSSA BONDADE E MUITO SUPERIOR A M N H A  
I ,  GRATIDAO" (Santo Afonso Maria de Ligorio) 



Note-se que isso aconteceu em um mon~ento Per~untas sen1 Respostas 
que varios historiadores afirmam ter sido da 
maior decadencia no meio do clero ... Essa St: algukm diz que a Igreja se con-ompeu,  do 
decadsncia pode ter existido, mas em nada estara dizendo que Nosso Senhor teria falhado 
afetou os principios, mostrando que a Igreja em suas promessas de assisttncia perpktua B 
continuava Santa. Ela? 

Se Esta Igreja niio se corrompeu, para que 
muda-la cotno quiseranl fazer os protestantes? 

Diante do que acinla expusemos 1130 fica 
evidente que a lgreja em nenhu~l~ insta~lte se 
corrotnpeu? 

Nlo k verdade que a Igreja Catolica e a unica 
Igrcja Cristii? NBo 6 yois louci~ra cluzrer ser 
Crist3o e 1130 ser catolico? 

I 1 
(*) Estarnos aqui nos referindo as promessas 

0 Celibato Eclesiastim feitas por Nosso Senhor Jesus Cristo contidas no 
capitulo XVI de S3o Mateus, segundo as quais a 

0 celibato dos padres nlo e de instituiqlo Igreja e indesttutivel. indefectivel, pois "as 
divina. Nosso Senhor o recomendou, mas nlo o por-tas do Inferno janlais preva1ece1-50 contra 
imp&. ~ a s ' a  Igreja terminou por o estabelecer Ela". 
como norma para os que livremente queriam ser 
sacerdotes. Portanto, essa deterrninaqBo poderia (1) - Lutero, Ed. De Witernberg, 1551, in 
- em tese - ser mudada. A Igreja poderia Leone1 Franca, "A Igreja, a Reforrna e 
revogar a obrigatoriedade do celibato para os a Civilizac$io". 
padres, e aceitar a existcncia de padres casados. (2) - Harnack, Adolfo Von, in "Theo 

Ora, na epoca de Lutero, uma das formas logishe literatun zeitung", Berlim, 

se-ia a debandada que estava havendo 

com que os "reformadores" usavam para tirar 1909 

A Igreja possuia poder para mudar essa lei 
disciplinar e nlo o fez porque Ela sabia que e 
mais perfeito e mais santo o padre dedicar-st: 
somente a Deus. 

Perguntarnos pois: uma instituiqiio que nlo 
altera suas leis nem ainda em pontos n3o 
essenciais para assim manter o mais perfeito, 
esta desvirtuada? 

Uma instituiqiio cujos chefes niio se 
aproveitam do poder para mudar uma lei que 
tanto lhes custava esta corrornpida? 

Mais ainda, uma instituiqiio que niio esta 
disposta a trocar uma lei niio essential e tlo 
dura, iria pqr acaso trocar a doutrina de Jesus 
Cristo em pontos essenciais? 

padres da Igreja era incita-10s a se "casarem", 
rompendo corn seus votos. Pois bem, bastava a 
Igreja aceitar o casarnento dos padres e evitar- 

- Atravessamos dias dificeis e os gastos cresceram de 
forma assustadora. So para dar um exemplo, o 
correio custava cerca de R$200,00, hoje custa mais de 
R$ 700,OO. 

S.0.S ajude o 

D M B M V A m R  

- Niio queremos e nio podemos mudar o que nos 
propusemos desde o primeiro numero, qua1 seja "0 
Desbravador" deve ser gratuito e, corn o auxilio de 
Nossa Senhora, continuara a s2-lo. 
- Mas, mais uma vez pedimos sua colaboraq80. 
Qualquer quantia e preciosa. Basta vock ir aos bancos 
mencionados, em qualquer agincia deles e fazer o 
deposit0 nas contas que seguem: 

Banco Itali 
Conta Corrente 00433-0 (Agencia 0003) - Mercurio) 

Siio Paulo - SP ' 
Bradesco 

Conta Corrente 2401 9-2 (Agencia 278-0 - Gasdmetro) 
Siio Paulo - SP 

Em nome do Grzmio Santa Maria 
QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 

"0 CEU SE ALEGRA E A TERRA SE ADMIRA SEMPRE QUE DIGO: AVE, MARIA 
(Bern Aventurado Alano da Rocha) 



Ele chamava urn padre que confessava 
Ano de 1793, em pleno terror da a todos, a comecar por ele e a meia noite, uma 

Revolu~ao Francesa. A cada dia, centenas de 
4 

Santa Missa era celebrad~ e todos recebiam a 
" 

vitimas vao para a guilhotina. Nosso Senhor na Comunhiio. Apbs a Missa ,j 

Essa revolu~iio em sua sanha uma ceia lauta era servida pois se comemorava 
demoniaca (*) pretende que o ultimo padre seja - 

0 nascirnento do Menino Jesus. 
morto corn as  tripas do ultimo nobre. 

N a  priao da concergerie estiio os que 

&io ser guilhotinados nos pr6ximos dias. Entre 

eles um nobre e virtuoso marques. EstA ele em 

sua cela diante de uma lareira acesa na 

vespera de Natal. E comeca a relernbrar seus 

natais de outrora. Ele ficara viuvo muito cedo e Num ano, no meio dos preparativos, 
niio tornara a se casar. Sua vida era cuidar de ,,,-, barulho vindo da lareira, era 
seu pequeno Who, que ele educara de mmeira pequeno limpador de chaminis da Sav6ia que 
catolica. vinha limpar o do pakcio e havia caido todo 

sujo. Ao cair ele viu a sala toda enfeitada e viu 

os presentes colocados. 0 bom Marques e n s o  

lhe pagou o servi~o e deu-lhe de prqsente um 

Luiz de ouro que valia uma fortuna, alem de 

convida-lo para festejar corn eles o Natal. 0 
- .  ,I 
. i Nos natais i le  preparava o seu pakicio 

de forma especial. Urn- majestoso Presepio, 

klos enfeites, presentes para todos da casa, do 

maior ao menor dos ernpregados, pois ele era 

para eles urn pai. 

"AMEMOS 0 MENINO DE BELEM, TO&MO-NOS SEMELHANTES A 0  MENMO DE B E L ~ W  
13 (S. Bernardo) 



pequeno Matteotti - este era seu nome - 

beijou-lhe a mao em sinal de gratidao e disse 

que rezaria pelo Marques e os seus. 

No ano seguinte, Matteotti voltou, 

lirnpou a chamine e ganhou seu Luiz de ouro. 

E assim pelos anos seguintes. Entre o 

Marques, seu filho e o limpador de chamines 

formou- se grande amizade. 

Eis que no ano do terror, ele vai ao 

p&cio e encontra tudo escum e fechado. N a  

porta encontra-se com o filho do Marques. 
Algumas horas depois, enquanto o 

Marques refletia diante da lareita, ele ouve urn 

barulho e, 6 surpresa, ve o velho arnigo 

Matteotti, diante de si. Este pede sfiencio e corn 

habilidade vai abrindo as  portas da cadeia a* 

"a, caro Matteotti, este ano vote niio 

terh sua moeda de oum'. Tenho aqui muitas, 

mas essas quero usar para tentar salvar 

papai". E contou-lhe o ocomdo. 

Matteotti, entiio, falou: "Eu posso salva- 

que chegam diante dos guardas. 

Estes revistam o jovem e acham um 

Luiz de ouro. Diante do achado, eles o 

expulsam da cadeia e fecham os olhos na saida 

do Marques. 

lo, passe-me as  moedas". 0 jovem Marques 

hesitou, mas concordou. 

Alguns metros adiante o f i o ,  do 

marques espera com 3 cavalos e a toda brida, 

eles fogem em dire~iio a piitria de Matteotti. 

Corn os Luizes de ouro vao obtendo 

pousada, comida e prote@o, atk que chegam a 

hnteira com a Savoia, aonde forte 

policiamento impede a passagem. 

Matteotti enti20 m a  seu plano. 0 s  

marqueses passam pelos guardas e ele fica 

14 DAS COISAS DIVMAS, A MAIS DIVINA E COOPERAR COM DEUS NA SALVACAO DAS &MAS 
Si40 Dionisio Areopagita 



1 

padres e chegou ao infame ponto de colocar 

uma muher de ma vida no altar da Igreja de 
I 

Notre Dame de Paris. 

/ A famosa "Declara~ao dos Direitos do 

Homem" foi escrita em pele humana. Somente 

para ver como foi Hssima essa revolu~iio 

narraremos aqui a morte de urn padre fiel: 

A constitui~ilo civil do clero elaborada 

pela Revolu~fio Francesa tinha de ser jumd&~ 
-\ 

pelos padres e quem nao a jurasse era morto. 

Um padre catolico nao podia em consciencia 

jurh-la. d 

Numa sessiio de juramentos urn 

revolucion&rio aguardava pelo ultimo padre 

que era tido como o mais catolico. 0 

revolucion&rio estava sobre uma pilha de 

conversando com eks  corn0 We a procurar cadaveres ensangiientad~~ e ante a recusa do 
algo. 

0s guardas gritam e dizem que vao 

atirar. 0 jovem pede calma. Come~a a ordem: 

"preparar!", "esperem!" diz Matteotti; 

"apontar!", "esta ai" retruca o jovem, e antes da 

ordem de fogo, o limpador de chamines joga 

para o alto o saco de moedas e os guardas ao 

ouvirern o tilintar delas e ao verem o ouro 

cintilante, correm a pega-las e o jovem come 
4 em dire@o a sua patria, onde ja estavam os 

marqueses. Abra~am-se e juntos rezam a 

Nossa Senhora uma Ave M a l a  de A~ao  de 

(*) A Revolu~Bo FranCesa massacroil 

milhares de pessoas. Chacinou milhares + de 

padre em jurar, rnandou derrubar ao chao 
1 

hostias consagradas e soltou porcos famintos 

para toma-las. 
0 padre passou a chutii-10s e consumir 

a s  S~gradas Espi5cies. Entao cortaram uma de 

suas maos, mas ele continuou a luta. 

Cortaram outra mao e ele tomava a cornunhao; 

corn os labios e afastava os porcos corn os 

tocos dos bra~os, por fm o mataram,, 

consumando seu horrendo crime. L.! 

lmprimimos ;j j*, 

MARIA E 0 ~ I C O  R E ~ ; ~ ~ G I O  DAQUELES QUE TIVERAM A DESGRACA DE OFENDER A DEUS 15 
Santo Afonso Maria de Ligorio 



Toda a Vida de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e um constante 
ensinamento para 116s. Assim o 
foram seus milagres, suas 
palavras, sua Paixao e Morte na 
Cruz. 

Assim tarnbem e o nascimento 
no Presepio. _ Uma serie de 
ensinamentos nos e dada ali por 
Ele. Nosso Senhor quis entao nos 
mostrar que ha tr&s coisas a 
serem desprezadas porque 
realmente msrecem desprezo. 

A primeira coisa que Ele 
desprezou foram as riquezas. Sim, 
Ele n3o nasceu em um local rico, 
mas numa gruta que servia para 
guardar animais. Por ber~o teve 
uma manjedoura, por teto as 
pedras. 

Corn isso, Ele quis nos 
mostrar que nao,devem ser os bens 
terrenos o obj'etivo de nossas 
vidas. Esses b e ~ s  sao meros meios 
para gue o homern alcance sua 
f inalidade : conhecer, amar e 
servir a Deus nesta vida e gozar 
de sua felicidade na outra. 
Nascendo assim pobre o Menino 
Jesus nos deu uma li@o radical 
de desprezo, li@o que temos de 
sequir . 

A segunda coisa que Nosso 
Senhor quis mostrar que devemos 
desprezar sZo 0s prazeres 
terrenos. Sim, Ele nasceu 
chorando, nasceu sentindo frio, 
numa li~zo estupenda daquilo que 
seriam seus ensinamentos e sua 
morte: a Cruz. Como Ele o dira 
depois, quem quiser segui-lo 
renuncie-se a si mesmo, tome sua 
Cruz e 0 siga. 

Por fim, a terceira coisa 
que Ele mostrou que devemos 

desprezar 6 a fama, os louvores 
do mundo. Sim, nasceu cercado de . 
animais, nasceu desprezado,' nSols * 
havendo lugar para Ele na 

6 

estalagem, nasceu esconhido, I *  

nasceu pequenino. Com isso, Ele 
j6 nos dizia na pratica que 
aquele que se humilha, serz , 4 

exaltado. 

Com isso vemos que sobre 
todas as coisas, devemos amar a 
Deus e se colocarmos alga na 
frente de Deus, esse algo sera 
nosso "deus". Quem se dedica aos 
prazeres faz deles seu "deus", 
quem vive para o dinheiro faz 
dele seu "deus" e assim 
sucessivamente. 

Por fim, gostariamos de 
dizer que, por outro lado, Nosso 
Senhor nasceu honrado pelos 
judeus na pessoa dos pastores, 
pelos gentios, na pessoa dos Reis 
Magos, pelos anjos que do c6u 
cantaram gloria a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens 
de boa vontade, por S%o Jos6 e 
pela mais sublime das criaturas, I 

Maria Santissima, Mde dlEle e Mae 
nossa. 

I E foi nos bra~os dEla que 
0s pastores e 0s magos - I  a 

homenagearam ao Menino Jesus, ,,e ' O  
R com isso temos outra sublime 

licao: se quisermos honrar Noss,o 
Senhor fa~amo-lo por meio de 
Nossa Senhora. 

Aproveitemos as li~des do 
Presepio. 

CRISTO REINA! CRISTO VENCE! 

- . - -. - . -. - - - - - - 

CRISTO IhlPERA! 




