


Escre vem os Leitores 
Recebo "0 Desbrmdor" hri muitos anos e gostaria de comunicar 
alteraqdo de endereqo. 

LUCIANE 
a0 PAULO - SP 

Agradecemos o envio do jornal "0 Desbravador", Enviamos uma 
colaboraqdo no valor de R$ ... . Lamentamos ndo podermos enviar 
uma quantia maior. 
Rogaremos a Santissima Virgem Maria que continue fawrecendo-os 
neste benkjco trabalho de propagaqi70 da boa leitura, que 
empreendem tdo dedicadamente para a glbria de Deus e salvaqfio das 
a lms,  e para que sejam largamente recompensados nu vida eterna. 

mLZNA PEREZRA RlBEZRO E F ~ L L ~  
C M O S  - RI 

Z? com grande alegria que lhes escrevo com a esperanqa de que 
estejam gozando de muita saude e paz interior. 
Sou seminarista diocesan0 da diocese de Adpolis, estou cursando 
Filosofia. Hoje estava arrumando em meu quarto alguns livros e 
materiais e encontrei um exemplar de "0 Desbravador". Comecei a 
folhear e fiquei encantado com as pequenas historias que nos Ievam a 
ltma grande rejlexifo. Este exemplar era de novembro e dezembro. 
Gostaria de parabeniznr toda a equipe que nela trabalha e de dizer 
que corn este trabalho voc2s reafirmam o compromisso de muztos 
catblicos acomodados, fortijcam a fe de muitos que querem crescer e 
afervoram o amor a Cristo daqueles que &em. Gostnria de receber 
"0 Desbravador" e se niro for incomodo demais, gostaria de receber 
se estiver sobrando um exemplar do m2s de jan/fev. 
Contem com minhas oraq6es para que este trabalho continue sendo 
fmhtoso e perseverante. 

J W  JORGE PEREZRA RAMOS 
ANAPOLIS - GO 

Felicitando-os, mais uma vez, vivamente pelo belo trabalho de "0 
Desbravador ", envio-lhes o comprovante do depbsito feito. 

M. GRACA C PIEROTTI 
RIO DE JANEZRO - RJ 

Obrigado pelo jomnlzinho. Tem ajudado a entender muitas coisas. 
Sempre que puder mandarei uma contribuiqdo. 
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Editorial 

Nossa capa traz uma foto do farnoso relicario de Lanciano corn as santas reliquias do 
famoso milagre Eucaristico. 

Milagre tZio monumental que desafia. ha seculos os incredulos, tal a sua 
magnitude. Milagre t%o insofismavel que teve a chancela de renornados cientisias. 

E e este milagre que hoje apresentarnos a nossos leitores e corn isso querernos 
algumas coisas. Em primeiro lugar, propagar o culto Eucaristico a Nosso Senhor 
Sacramentado; em segundo lugar despertar nos cora~des o respeito pela Santa ComunhGo 
Respeito esse hoje tZio relaxado, t%o descuidado. Sirn diante da magnitude do amor de 
Nosso Senhor para conosco nada mais justo que respeita-lo com todas as nossas potencias 

Alern disso queremos mostrar um milagre que desafia os tempos, corno que a dizer aos 
descrentes que eles devem se dobrar e converter-se. Devem rnudar de vid%, devem ser 
catolicos na plenitude do termo. 

TBo grande rnilagre pede grande devo@o, humilde /conversBo. As reliquias estGo 
expostas na ltalia em   an cia no. Mostramos a foto na capa. So esperamos que vocEt,~como 
leitor nao seja daqueles que diz nBo ter nada com isso. 

0 milagre foi tambem para vocb. A foto e apresentada a voc6. N%o fuja. N%o se 
esconda. P e p  a Nossa Senhora que o ajude a dobrar a cabe~a e crer. 

P e ~ a  para viver catolicamente diante de ti30 sublime rnaravilha. 

"NAO WORTA 0 QUE OS OUTROS PENSEM DE NOS, IMPORTA 0 QUE DEUS 
PENSA DE NOS" 



NA GLORIA ETERNA ' 

NBo e facil falar do ceu. 
Mas, podemos refletir urn pouco e pensar nele. Sim o ceu e tZo belo e si~blirne que e 

dificilimo falar dele em termos tel-renos. 
lmaginemos uma paisagem betissinla, por exemplo, as cataratas do Iguagu, ou a Baia 

de Guanabara. SBo vistas maravilhosas. Imagi~lemos, por outro lado ilrn bar~quete con1 ( ,  

iguarias magnificas, imaginemos um perfume de fragrincia monumental. Imaginernos, . 
enfirn, tudo de belo e bom que ha na face da Terra. I 

Nada disso se compara com o Ceu. Sim, no Ceu a beleza e ir~cornparaveltnente nlaior. 
No Ceu teremos a companhia dos santos. Estaremos juntos das pessoas que foram rlossas 
benfeitoras. Enfim, estaremos com Nossa Senhora, Miie tiio sublirne, que Sarita Ben~ardete, pd 

que A viu em Lourdes, dizia que esperava a morte, para poder voltar a ver tiio Boa Mile. 
Quanto aos anjos por toda a eternidade ouviremos o seu magnifico coro. Antes de 

morrer, Siio Francisco de Assis, que tanto sofrera neste mur~do teve a graqa de ouvir os 
anjas cantar duas notas musicais. Ele disse clue aceitaria sofrer o dobro do que sofrcu s6 
para ouvir uma unica nota do coro angelical. 

Mas, alem de tudo isso, no Ceu esta Deus, o Bem Infinite, o Bem Supremo. Nos que 
tanto buscanlos a felicidade a encontraremos em Deus. Ele mesmo seri a nossa recomperlsa 
e para sempre. 

Tudo isso e sublime. Mas, h i  um mas. Tudo isso podernos perder c tambeni para 
sempre. Basta cometerrnos urn unico pecado mortal se dele 1150 tive~mos o perdio. Entilo ti 

aqui vai tuna sugestio: ao tenninar de ler estas linlias peqa a ajuda de Nossa Scnhora piira 
que Ela o ajude a recuperar a Graqa de Deus se a perdei~ e a rnantE-la se nela esths. 

Outrossim, reze um bom ato de contriqiio pedindo perdiio a Deus dos sciis pccados. E 
tiio logo puder faqa a wn padre uma otima confissiio de seus pecados. Se Deus quiscr cspero 

estejamos juntos no Cku. 

04 --QUEM ?'EhIE 0 INFERNO. ESFORCA-SE SERIAMEN'TE PARA NAO CAlR N E I L  QUEhl NELE NAO PENSA." 
NELE S1< PRECII-'ITA A OLHOS FECI IADOS" (,%(I lh,nror(/o) 



Milagre de Lanciano 
"(...) ET VERBUM CAR0 FACTUM EST, 

ET HABITAVIT IN NOBIS" 

" E o Verbo de Deus se fez carne, e 
habitou entre nos" ... E em nossos sacriirios o 
Verbo de Deus habita ainda, verdadeiramente 
presente, nlio apenas de uma maneira 
espiritual, mas com seu proprio Corpo e 
Sangue, nascido da Virgem Maria, Corpo que 
sofreu verdadeiramente, e foi verdadeiramente 
imolado pela salva~iio dos homens! " ". 

E esta presenGa real da Carne e do 
Sangue de Cristo que se manifesta 
admiravelmente no milagre de Lanciano, que 
agora iremos contar. 

Lanciano C uma pequena cidade italiana, 
que se encontra a quatro quil6metros ao lado 
da estrada Pescara-Bari, que contorna o Mar 
Adriatico. No seculo VIII ai celebrava a Santa 
Missa Monge Basiliano. 

Depois de ter consagrado o plo e o 
vinho, o monge comegou a duvidar que na 
hostia e no calice estivessem realmente 
presentes o Corpo e o Sangue do Salvador. E 
entgo, diante de seus olhos, se operou o 

)rj rnilagre: a hostia se tornou Carne Viva, e o 
Nesses nossos tempos de incredulidade, 

e muito oportuna a divulgagiio dos milagres 
Sangue coagulou~se em cinco pedrinhas retumbantes que reforqam a fe dos bons, e irregulares, de formas e tamanhos diferentes. fazem calar a boca dos maus. Existe hoje em 

dia um certo t i ~ o  de pessoas mesmo entre os 
que se dizem catolicos, que duvidam da 
Presenga Real e querem admitir, .a exemplo 
dos protestantes, apenas uma "presenga 
espiritual" de Nosso Senhor Jesus Cristo na 
alma das pessoas que comungaram. Alguns 
niio querem admitir nem isso. 

I 
Esses "catolicos esclarecidos" (pessoas 

que se julgam muito inteligentes), 
naturalmente niio iriam aceitar como 
verdadeiro o milagre de Lanciano. Para eles 
isso seria uma "superstiglio medieval". E 
quando alguem lhes dizia que a Santa Hostia 
transformada em carne viva ainda estava la em 
Lanciano perfeitamente conservada, esses 
"catolicos esclarecidos" soham com 
superioridade, e diziam: "e vocG acredita 
nisso? Qua1 6 a prova de que isso n3o e uma 

"0 HOMEM SEGUE NA VELHICE E A* A MORTE 0 CAMINHO QUE PFUNCIPIOU A TRILHAR 
EM SUA ADOLESC~NCIA" (Sdo Jodo Bosco) 05 
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falsificaplo? Eu s(, acredito nix cidn&il*'(~h, i 
"Santa ci6nciaM! Quanta gente por ai se diz 
contra todos os dogmas, e acredita piamente e 
de pks juntos em &do o que afirma a "Santa 
CiZncia" !) 

Finalmente, em 1970, mais de doze 
seculos depois do milagre, foi anunciado ao 
mundo que a "Santa Ci6nciaW iria falar: os 
Frades wenores Conventuais, guardiaes da 
igreja 'do milagre, decidiram confiar a um 
grupo de peritos a analise cientifica das 
reli$;ia$. 0 s  principais examinadores seriam o 
doutor Oduardo Linoli, professor de anatomia, 
histolo& patologica e microscopia, e o doutor 
Rugerio Bartelli, catedratico de anatomia na 
Universidade de Siena. S5o titulos para 
nenhum adorador da ciincia botar defeito. 

No dia quatro de Marpo de 1971 em 
sessiio solene na igreja de SBo Francisco, 
cientistas apresentaram ao public0 cientifico 
de todo o mundo as suas conclus6es: 

1-A carne 6 verdadeira carne e o sangue 
e verdadeiro sangue. . . 

2-A carne e tecido muscular do coragiio. 

., . 3 - 0  sangue e a came sBo de pessoa 
humana. I . 

4-A came e o sangue siio do mesmo 
grupo sanguine0 (AB). 0 que significa tratar- 
se de .uma mesma pessoa. 

5-0 diagrama do sangue corresponde a 
sangue humano, fiesco, tirado de um corpo 
humano naquele -mesmo dia. 

6-Tanto na came como no sangue niio 
foram encontrados quaisquer preparados para 
os preservar da corrupgiio. Siio carne e sangue 
simples, naturais. . 

7-As conserva~6es destas reliquias, 
deixadas em seu estado naturais durante tantos 

concluia humildemente que n"a era capaz de 
explicar. 0 milagre estava cientilicamente 
constatado. 

Como "apendice", 0s' cientistas 
mostraram ainda um outro fato inexplicavel: 
pesando-se as cinco pedrinhas de sangue 
coagulado (e todas siio de tamanhos 
diferentes), cada uma delas tem exatamente o 
mesmo peso das cinco pedrinhas juntas! E 
agora, meu caro "adorador da ciiincia", coriio 
vocZ vai explicar isso? 

Voc6 niio vai explicar. Voci niio quer 
explicar. VocG, que gosta tanto das 
demonstraqaes cientificas, esta agora hrioso 
porque lhe estamos dando esta demonstraqio. 
Se voc6 fosse sincero em sua admirilqBo a 
ciencia, voci entraria em uma igreja, se 
ajoelharia diante do Santissimo Sacramento, e 
diria: "Meu Deu a ora eu creio. Eu vos pepo 9 3 perdiio." Mas voce niio vai fazer isso, porque 
seu Deus nBo e nem a cihcia, mas e vocZ 
mesmo. E voc6 niio quer se curvar diante do 
Deus que o criou, e que Ihe sustenta essa vida 
que vocii usa para 0 desprezar. Mas um dia 
voc6 e seu Criador se encontrarao Face a face. 
E o Supremo Juiz Ihe pedira contas de tudo o 
que voc6 fez ate mesmo desse pequenino 
artigo que vocG esta acabando de ler. E entiio, 
o que vocG tera para dizer? 

seculos e expostos a a@o dos agentes fisicoq 
atmosfericos e biologicos, siio um fen6meno 
que ngo tem explicagiio cientifica. 

." *.'Q. , = 3 

06 "A SANTIDADE CONSISTE EM MAR A DEUS DE TODO 0 CQRACAO 
(,Tanto A fonso lcrrin de'ligbrio) 



Por volta da metade do caniinho, numa 
cidade espanhola, foi abordado por um 
homem, que se dirigiu a ele: "talentoso jovem! A ~ ) ~ N ~ ~ R A P Q  Eu sei que voc6 quer ser o midico mais 
famoso do mundo e eu posso ajuda-lo nisso!" 

Quem seria o misterioso homem? Mas, 
como a promessa era de seu agrado, Egidio 
respondeu: "E o que voc2 pode fazer nesse 
sentido?'. 

A historia do Bem Aventurado Egidio e 
dessas que mostram que a misericordia de 0 estranho disse que se Egidio quisesse 
Nossa Senhora e sublime que a o r a ~ g ~ ,  ajuda, fosse a determillada gruta nas 
principalmente, o Rosario alcanga maravilhas redondezas, naquela noite, 
do Ceu. Egidio foi e ali encontrou um feiticeiro 

que invocou o demiinio e este apareceu 

Estamos na Idade Media. 
Egidio era jovem. Sonhava e sonhava 

alto. fnteligente, otimo aluno, pretendia ser 
medico e ser o medico mais famoso do mundo. 
Para tanto, esforqava-se e estudava com afinco 
em seu Portugal. 

Terminados ,os estudos elementares 
deixou a terra natal e dirigiu-se a Paris, na 
Fran~a, para tornar-se medico. Reuniu suas 
coisas e caminhando percorreu Portugal e 
entrou na Espanha. 

dizendo a Egidio que poderia fazer dele o 
medico mais famoso do mundo, mas em troca 
queria a sua alma. Disse, outrossim, 
falaciosamente que Egidio ja pecara 
mortalmente indo la e que se este n8o aceitasse 
a proposta, ele o niataria e o levaria para o 
inferno naquela liora. 

Diante da falicia do deni6nio Egidio 
c'oncordou e assinou corn seu sangue urn 
contrato com o maligno. 

Na manha seguinte, prosseguiu a viagem 
e dias depois chegou a Paris. Foi recebido com 
festas, foi enaltecido e comeCou a estudar. Era 
sempre o primeiro da classe e ao se forniar ern 
medicina comeqou a ticar farnoso. 

Em pouco tempo era o medico niais 
famoso do mundo. 

Tempos depois, morreu um seu colega, 
grande advogado e que tambkm se vendera ao 
dem6nio. No dia do entcrro, havia uni ar 
tetrico no velorio e na hora que o caix.50 ia ser- 
levado, ninguem conseguia tira-lo do local, 
ouvia-se um barulho de correntes, sentia-se um 
cheiro de enxofre e ouviu-se, entgo, unia 
gargalhada sinistra e demoniaca. 

Egidio se assustou com isso e se 
perguntou: "onde estara agora sua al~na?', 
"para onde eu iria se morresse agora?". 

"TUDO PASSA, E VERDADE, MAS o BEM QUE FAZEMOS NAO P A S S A ~  JAMAIS" 07 
(Snntrr ,I fnrin d lazzarrllo) 



Nesse estado, e movido por uma graqa, 
Egidio abandona o local e vai a primeira igreja 
que encontra. Entra nela e, apos muitos anos, 
ajoelha-se diante de uma imagem de Nossa 
Senhora e reza uma Ave-Maria. Inspirado pel.a 
Miie de Deus, niio volta para sua casa, mas 
parte em dire~iio de sua terra. Ao passar pela 
cidade aonde caira nas garras do dem6ni0, v6 . 
um gmpo de fiades a pregar e pregar 
principalmente o Rosario: eram os frades $a 
nova ordem dos pregadores ou dos 
dominicanos. Ele se encantou com eles e 
procurou o superior. 

Fez entiio uma confissiio geral e sentiu 
grande alivio por ver perdoado seu monstruoso 
pecado e-todos os demais de sua vida. 

A seguir pediu ingress0 na Ordem 
Dorninicana aonde entrou. Vivia vida de fiade 
exemplar. Pregava a devoqiio do Rosario. 
Rezava um numero enorrne deles. 

Mas, de quando em vez, o ininligo Ihe 
aprecia mostrando o fatidico papel do trato 
monstruoso. Mais rosarios ele rezava, mais 
penitencias fazia, mas o demanio o 
atormentava. 

Ele caiu doente e rezava sem cessar a 
Miie de Deus. Esta a ponto de morrer. 
Adormece e ve Nossa Senhora cercada de uma Ef 
multidiio de anjos vir em seu auxilio. Estes 
tomam o malsinado contrato e quando ele 
acorda, ele esta rasgado em seu peito. A 
misericordia de Maria Santissima vencera. - 

iZ 
Egidio, com lagrimas nos olhos reza 

mais urn rosario, de aqfo de gracas a Miie de 
Deus e ao conclui-lo entrega sua alma. a Deus, 
tendo, antes, tambem recebido os Sacrarnentos 
da Santa Igreja. 

COLABORE COM 0 DESBRAVADO~L 
+ Atravessamos dias dificeis. E sabido que ocorrem dificuldadcs financeiras em nosso pais. 
+ Quanto a nos, os gastos cresceram de forma assustadora So para darmos urn exernplo, a tarifa d ~ .  

correio aumentou-nos consideravelmente. 
+ NBo queremos e n8o podemos rnudar o que nos propusernos desde o nosso primeiro numero, qua1 

seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, corn auxilio de Nossa Senhora, continuara a &lo. 
+ Mas, mais uma vez pedimos sua colaboraflo. Qualquer quantia d preciosa. Basta vo& is aos 

bancos mencionados, em qualquer agencia deles, e fazer o deposit0 nas contas que seguem. 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agtincia 0003 - Mercurio) SBo Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agbncia 278-0 - Gasdmetro) SBo Paulo - SP 

Em nomc de G&MO SANTA MARIA 

08 "OH, CRUZ SANTA, FAZE COM QUE EU SUE PARA CARREGAR-TE AQ'UI NA TERRA CONTANTO 
QUE DEPOIS DE CARREGAR A CRUZ, VENHA A GLoRJA" (Scmto Agostinho) 



Grandeza do 
Santo Sacrificio da 

Missa . 

I ) N a Santa Missa C Jesus Cristo a 
vitima 

0 Concilio de Trento diz da santa missa 
(Ceci. 22): Devemos reconhecer que nenhum 
outro ato pode ser praticado pelos fieis que 
sqia tiio santo como a celebra~io deste 
tretnendo mistkrio. 0 prbprio Deus todo- 
poderoso n5o pode fazer que exista uma a@o 
mais sublime e santa do que o sacrificio da 
missa. Este sacrificio de nossos altares 
sobrepassa imensarnente todos os sacrificios 
do Antigo Testamento, pois que niio sgo mais 
bois e cordeiros que slo sacrificados, mas C o 
pr-oprio Filho de Deus que se oferece em 
sacrificio. "0 judeu tinha o animal para o 
sacrificio, o cristiio tern Cristo, escreve o 
veneravel Pedro de Clugny; seu sacrificio e, 
pois, tanto mais precioso, quanto mais acima 
de todos os sacrificios dos judeus esta em 
Jesus Cristo". E acrescenta que, para os 
servos (isto e, para os judeus, no Antigo 
Testamento), niio convinham outros animais 
sen20 aqueles que eram destinados ao servi~o 
do homem; para os amigos e filhos foi Jesus 
Cristo reservado "como cordeiro que nos liwa 
do pecado e da morte eterna" (Ep. Cont. 
Petrobr.). Tern, portanto, raziio S.Lourenqo 
Justiniano, dizendo que ndo ha sacrificio 
maior, mais portentoso e mais agradavel a 
Deus do que o santo sacrificio da missa 
(Sermo de Euch.). 

S.Jo&o Crisostomo diz que durante a 
santa missa o altar esta circundado de anjos 

que ai se rehem para adorar a Jesus Cristo 
que, nesse sacrificio sublime, 6 oferecido ao a 

Pai celeste (De sac., 1 6 ) .  Que cristio podera 
duvidar, escreve S .Gregorio (Dial. 4, c. 58), 
que os ceus se abram a voz do sacerdote, 
durante esse santo sacrificio, e que coros de 
anjos assistam a esse sublime mistbrio de 
Jesus Cristo. S Agostinho chega ate a dizer 
que os anjos se colocam ao lado do sacerdote 
para servi-lo como ajudantes. 

2) Na Santa Missa 6 Jesus Cristo o 
oferente principal 

0 Concilio de Trento (Ceci. 22, c.2) 
ensina-nos tarnbem que neste sacrificio do 
corpo e sangue de Jesus C~isto e o proprio 
Salvador que oferece em primeiro lugar esse 
sacrificio, mas que o faz pelas m5os do 

"A JUVENTUDE NAO FOI FEITA PARA 0 PRAZER E SIM PARA 0 HERO~SMO 
(Paul Claudel) 
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sacerdote que ele escolheu para seu ministro e 
representante. Ja antes dissera S.Cipriano: "0 
sacerdote exerce realmente o oficio de Jesus 
Cristo" (Ep. 62). Por isso o sacerdotq chz, na 
elevaqgo: "Isto e o meu corpo; este e o calice 
de meu sangue". . 

Belarmino (De Euch. 1.6, c.4) escreve , 

que o santo sacrificio da missa e oferecido 
por Jesus Cristo, pela Igreja e pel0 sacerdote; 
ngo, portm, do mesmo mod0 por todos: Jesus 
Cristo oferece como o sacerdote principal, ou 
como o oferente proprio, contudo, por 
intermedio de urn homem, que e, no mesmo 
tempo sacerdote e ministro de Cristo; a Igreja 
niXo oferece como sacerdotisa, por meio de 
seu minislo, mas como povo, por intermkdio 
do sacerdote; o sacerdote, finalmente, oferece 
como minlistro de Jesus Cristo e como 
medianeiro de todo o povo. 

Jesus Cristo, contudo, e sempre o 
sacerdote principal na santa missa, onde ele 
se oferece conainuamente e sob as espkcies de 
p8o e de vinho por intermtdio dos sacerdotes, 
seus ministros, que representam a pessoa de 
Jesus Cristo, quando celebram os santos 
mistbrios. Por isso diz o quarto Concilio de 
Latriio (Cap. Firmatur, de sum. Trinit.) que 
Jesus Cristo 6 ao mesmo tempo o sac&dote e 
o sacrificio. De fato, convim a dignidade 
deste sacrificio que ele a30 seja oferecido, em 
primeiro lugar, por homens pecadores, mas 
por urn sumo sacerdote que nBo esteja sujeito 

b 

ao pecado, tnas quc seja santo, iilocet~te, 
imacldado, sepnsadb 'dos pecaclorcs e rnais 
elevado clue os c6us (I4eb 7, 20). 

, ,. 

3) A Ssnts Missa 6 uma represcntaqiio 
e renovaqiio do sacrificio da cruz 

Segurido S.Tomas (Off. Ss. Sac., 1.4). o 
Salvador nos dcixou o SS.Sacrati~cnto para 
cotiservar viva entt-e n6s a lembranqa dos 
bens que nos adquiriu e do arnos que nos 
testernunhou con1 suq morte. Por isso o 
mesmo Doutor chatna a Sagrada Eucasistia 
"um manancial perene da paixiio". 

Ao assistires, pois, a santa missa, 
poridera que a hostia que o sacerdote oferece 
e Q proprio Salvador que por ti sacrificou seu 
sangue e sua vida. Entretmto, a smta lnissa 
niio e somente urna representaciio do 
sacrificio da cruz, 'mas tambcm uma 
renovagiio do mesmo, porque em ambos e o 
mesrno sacerdote e a mesma vitima, a saber, o 
Filho de Deus Humanado. So no   no do de 
oferecer ha wna diferenqa: o sacrificio da 
cruz foi ofer'ecido corn der-ramamento de 
sangue; o sacrificio da missa e incruento; na 
cruz, Jesus morreu realmente; aqui, motre so 
misticarnente (Conc. Trid., Sess. 22, c.2). 

Representa-te, durante a santa missa, te 
achares no monte Calvirio, para dfereceres a 
Deus o sangue e a vida de seu adoravel Filho, 

b 

e, ao receberes a santa comunhiio, representa- 
te beberes seu precioso sangue das  haga as do 
Salvador. Pondera tambkm que ',,em cada ii 
missa se renova a obra da red$nCio, de 
maneira que, se Jesus Cristo nlc, tivesse 
morrido na cruz, o mundo receberia, corn a 
celebraqZio de urna s6 missa, os mesmos 
beneficios que a morte do Salvador b e  
trouxe. Cada missa que C celebrada encerra 
em si todos ,os grandes bens que a morte na 

10 "PARA SALVAR-SE, I? PRECIS0 TER A ETERNIDADE NA CABECA, DEUS NO CORACAO E 0 " 
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cruz nos trouxe, diz S.Tomas (In Jo 6, lect. 6). seniio o piio dos escolhidos e o vinho que gera 
Pelo sacrificio do altar nos e aplicado o virgens". S.Rartolomeu (De inst. Nov., 1.c) 
sacrificio da cruz. A paixiio de ~ e s u s  Ctisto 
nos ,habilitou a reden~iio; a santa missa nos 
faz entrar na posse dela e comunica-nos os 
merecimentos de Jesus Cristo. 

4)' A Santa Missa C o maior presente 
de Deus 

Na santa missa Jesus Cristo Inesmo da- 
se a nos. E uma verdade de Fe que o Verbo 

u Encarnado se obrigou a obedecer ao 
sacerdote, quando ele pronuncia as palavras 
da consagra@o e a vir as suas miios sob as 

a espicies de piio e de vinho. Fica-se estupefato 
por Deus ter obcdecido outrora a Josue e 
rnandado ao sol que parasse, quando ele 
disse: "sol, niio te movas de Gabaon, e tu, o 
lua, do vale de Ajalon" (Jos 10, 12). 
Entretanto, rnuito mais admiravel 1 que Deus 
lnesiiio desce ao altar ou a qualquer outro 
lugar a que o Padre o charna com urnas 
poucas palavras, e isso tantas vezes quantas 6 
chamado pelo sacerdote, nlesmo que este seja 
seu inirnigo. E, tendo vindo, se p8e o Senhor 
a irlteira disposi~iio do sacerdote; este o leva, 
a vontade, de urn lugar para o outro, coloca-o 
sobre o altar, feclia-o no tabernaculo, tira-o da 
igreja, toma-o na santa comunhiio, e o da em 
aliri~ento a outros. S.Boaventura Biz que o 
Senhor, em cada missa, faz ao  nund do um 
beneficio igual aquele que lhe fez outrora pela 
encarnaqiio (De inst. Novit., p.1, c.1). Se 
Jcsus Cristo niio tivesse vindo ao mundo, o 
sacerdote, pronunciando as palavras da 
consagraqiio, o introduziria nele. 116 

dig11 idade sublime a do sacerdote, exclama 
1 -  por isso S.Agostinho (Mol. Instr. Sach., t.1, 

c.5), ern cujas miios o Filho de Deus se 
rcveste de came, como no seio da Virgem 
Miie". 

Nurna palavra, a santa missa, conforme 
a predigiio do profeta (Zac 9,17), e a coisa 
mais preciosa e bela que possui a Igreja: 
"Qua1 e o seu bem e qua1 a sua fonnosura, 

diz-que a sinta missa nos p8e diatite dos ollios 
todo o amor que Deus nos dedicou e que 6 ,  de 
certo modo, um compendia de todos os 
berieficios que ele nos fez. Por isso o dern6nio 
se esfor~ou sempre para retirar do mundo a 
santa rnissa par meio dos hereges; estes se 
mostram assirn como precursores do 
anticristo, que procurara, antes de tudo, 
impedir a celebraqiio da santa rnissa, o que 
ele, de fato, cotiseguira, confor-rne a profecia 
de Daniel (Dan 8, 12): "E Ihe sera dado o 
poder contra o saclificio perene por causa dos 
pecados". 

QUADR~~'LICE FIM DO SANTO 
SACRIF~CIO DA MISSA 

1) A Santa Missa C urn sacrificio 
latrht ico 

No Antigo Testamento procuravam os 
homens homar a Deus por toda a espkcie de 
sacrificios; no Novo Testamento, porem, 
presta-se maior a honra a Deus com um so 
sacrificio da missa do que com todos os 
sacrificios do Antigo Testamento, que eram . 

so figuras e sombras da sagrada Eucaristia. 
Pela santa missa se Gesta a Deus a honra que 
lhe 6 devida, porque, por meio dela, recebe 
ele a. mesma honra infi~uta, que Jesus Cristo 

"EU NAO NASCI PARA AS COlSAS DA TERRA E SIM PARA AS DO C E U  
(Siio Lirh Gonzogo) 



lhe prestara sacrificando-se na cruz. Uma so 
missa presta a Deus maior honra que todas as 
oraq6es e penithcias dos santos, todos os 
trabalhos dos apostolos, todos os sofrimentos 
dos mhrtires, todo o amor dos serafins e 
mesmo da Miie de Deus, porqlle todas as 
honras dos homens sio de natureza finita, 
e~lquanto a honra que Deus recebe pelo santo 

n 

sacrificio da missa 6 infinita, visto que Ihe e 
prestada por urna pessoa divina. 

Devemos por isso reconhecer, com o 
smto Concilio de Trento, que a santa missa e 
a mais santa e divina de todas as obras (Sess. 
22). Nosso Senhor moneu especialmente para 
esse fim, para poder criar sacerdotes do Novo 
'1 estamento. Niio era necessario que o 

I3 Salkador morresse para remir o mundo; uma 
so gota de seu sangue, uma Iabyima, wna so 
ora~iio teria bastado para operar a salvaqiio de 
todos, porque, selado essa oragio de valor 
infinite, seria suficiente para remir niio so o 
mundo, mas tambem mil mulldos. Para criar, 
porem, urn sacerdote devia Jesus Cristo 
morrer, pois, do contririo, donde se tiraria 
esse sacrificio que agora oferecem a Deus os 
sacerdotes do Novo Testamento, esse santo e 
imaculado sacrificio que, por si so, basta para 
dar a Deus a honra que lhe e devida? Ainda 
que se sacrificasse a vida de todos os anjos e 
santos, mesmo assim, esse sacrificio niio 
prestaria a Deus essa honra infinita, que lhe 
da uma unica Sarlta Missa. 

- 
ii 2) A Santa Missa 6 urn sacrificio 

propiciatbrio 

Que a santa rnissa C verdadeiramente 
' urn sacrificio propiciatorio, que inclina Deus 

a nos perdoar niio so a pena,.como tamb6m a 
culpa dos pecados, pode-se deduzir ja da 
instituiqio da sagrada Eucaristia, que foi feita 
especialmente para a remissgo dos pecados: 
"Este e o meu sangue, q ie  sera derramado por 
muitos, para a remissi%o dos pecados", disse 
Jesus Cristo (Mt 26, 28). 4 Santa Missa 

perdoa ate os maiores pecados, niio 
i~nediatamente, mas so mediatamcnte, corno 
afimam os teologos, isto e, Deus, em 
consideraqio ao sacrificio do altar, concede a 
graqa que leva o homer11 a dctestar seus 
pecados e a purificar-se deles no Sacramento 
da penithcia. Quanto as penas temporais, que 
devem ser expiadas depois da destruiqiio da 
culpa, siio elas perdoadas por virtude da santa 
rnissa, ao menos parcialmente, quando nio de 
todo. Nwna palavra, a santa missa abre os 
tesouros da divitla misericordia ern favor dos 
pecadores. 

Desgraqados de nos se n8o houvesse 
esse gsande sacrificio, que impede a justiqa 
divina de nos enviar os castigos que 
lnerecemos por nossos pecados: k certo que 
todos os sacrificios do Antigo Testamento 
niio podiam aplacar a ira de Deus contra os 
pecadores. Se se sacrificasse a vida de todos 
os l~omens e anjos, a justi~a divina ndo seria 
satisfeita devidamente nem sequer por uma 
imica falta que a criatura tivesse cometido 
contra seu Criador. So Jesus Cristo podia 
satisfazer por nossos pecados: "Ele e a 
propiciaqiio pelos nossos pecados" (1 Jo 2,2). 
Por isso o Padre Eterno enviou seu Filho ao 
mundo, para que se fizesse homem mortal e, 
pelo sacrificio de sua vida, o reconciliasse 
com os pecadores. Esse sacrificio 6 renovado 
em cada missa. Niio ha duvida: o sangue 
inocente do Redentor clama muito mais 
fortemente por miseric6rdia em nosso favor, 
que o sangue de Abel por vinganqa contra 
Caim. 

"FAZE1 0 QUE QUISERDES. A MIM ME BASTA QUE NAO COMETAM PECADOS" 
(Silo Felipe Neri, citado por Sao Jodo Bosco) 



mais perfeito agradecimento e satisf;tc;iio; 
, pois, quando o sacerdotc celebra a santa 

missa, dii-lhe WII digno agradecilnento por 
todas as graqas, mesmo por aquelas que 
foram concedidas aos santos no ciu; uma tal 

Mas tambem pelos defuntos pode ser 
oferecido este sacrificio. Por isso o sacerdote, 
na santa missa, pede ao Senhor que se recorde 
de seus servos que partiram para a outra vida 
e dorrnem o sono da paz e que lhes conceda, 
pelos merecimentos de Jesus Cristo, o lugar 
de repouso, da luz e da paz. Se o arnor de 
Deus que possuem as almas ao sairem desta 
vida niio basta para purificClas, essa falta fica 
reparada pel0 fog0 do purgatorio; muito 
melhor, porem, a repara o amor de Jesus 
Cristo por meio do sacrificio eucdstico, que 
traz as almas grande alivio e, muitas vezes, 
ate a libertagiio completa de seus sofiimentos. 
0 Concilio de Trento declara que as almas 
que sofrem no purgatorio, pela intercess5o 
dos fitis, mas em especial pel0 santo 
sacrificjo da missa, podem ser rnuito 
auxiliadas. E acrescenta (Sess. 22, c.2) que 
isso 1 urna tradiqiio apostolica. Santo 
Agostinho exorta-nos a oferecer o sacrificio ' 

da santa missa por todos os defuntos, caso 
que niio possa aproveitar as almas pelas quais 
pedimos. 

a@o de graGas, porem, 1150 podern prestar a 
Deus todos os santos juntos, de rnaneira que 
tambem nesse respeito a dignidade sacerdotal 
sobrepuja todas as dignidades, ni'io excetuadas 
as do ceu. 

A vitirna que e oferecida ao Eterno Pai 
na santa missa k seu pr6prio Filho, etn quern 
pas toda a sua complac5ncia. Por isso dirigia 
David suas visitas a este sacrificio, quando 
excogitava urn meio de agradecer a Nosso - 
Senhor pelas graGas recebidas: "Que darei ao 
Senhor por tudo que ele me tern feito?" 
pergunta ele, e responde: "Tomarei o calice 
da salvagiio e invocarei o nome do Senhor" 
(S1 115, 12). 0 proprio Jesus Cristo agradeceu 
a seu Pai celeste todos os beneficios que tinha 
feito aos homens, por meio deste sacrificio: 
"E, tomando o calice, deu grapas e disse: 
Tornai-o e distribui-o entre vos" (LC 22, 17). 

3) A Santa Missa C urn sacrificio 4) A Santa Missa C urn sacrificio 
eucaristico impetratbrio 

E justo e razoavel que agadepamos a 
Deus pelos beneficios que nos fez em sua 

. infinita bondade. Mas que digno 
agradecirnento podemos dar-lhe nos, 
miseraveis? Se Deus nos tivesse dado urna 
b i c a  vez urn sinal de sua afei~iio, estariamos 
obrigados a urn agradecimento infinito, 
porque esse sinal de amor seria o favor e don1 
de urn Deus infinito. Mas eis que o Senhor 
nos deu esse meio de cumprir corn nossa 
obrigaqiio e de agradecer-lhe na santa missa a 
Jesus Cristo. Dessa maneira dCse a Deus o 

Se ja temos a segura promessa de 
alcanqar tudo qpe pedimos a Deus em nome 
de Jesus Cristo ( ~ 6  16, 23), muito maior deve 
ser a nossa confianqa se oferecemos a Deus 
seu proprio Filho. Este nosso anlante 
Salvador roga por nos sem cessar la no ceu 
(Rom 8, 34), mas, de mod0 todo especial, 
durante a santa missa, onde se saciifica a seu 
Eterno Pai, pelas mi'ios do sacerdote, para nos 
alcanqar suas graqas. Se soubessemos que 
todos os santos e a Santissima Virgem estao 
rezando por nos, corn que confianqa n2o 

'.O MELHOR BEM, QUE SE PODE FAZER A 0  PROXIMO E INDUZI-LO A CONFISSAO 
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esperariamos de Deus os maiores favores e Segundo o Concilio de Trento (Sess. 22, 
gragas. Esta, porkm, fora de dbvida que urn sb c.21, C especialmente durante a santa missa 
rogo de Jesus Cristo pode infinitamente mais que o Senhor "esta sentado naclllele eon0 Qe 
que todas as suplicas dos santos. gragas", ao qua1 deve~nos nos chegar, diz 0 

Apbstolo, "pare alcanpamos misericordia e . 
encontrarmos y a p  no momento oportu-0" 
(Heb 4, 16). At6 or anjos esperam ~lfempb da 

No Antiga Testaments era pernitids 
9 
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" I Acirna, um recorte de uma revista alemg defendendo a vida dos "bebCs-foca", que, segundo o peridico se 
acham ameacadas. 

Longe estamos de MO querer a prate@ dos anirnais, criados por Deus para o serviw do homem. Mas, 
por que tanta propaganda a respeito do direito das focas, e tanto desleixo a respeito do direito das crimps? Pois, 
1120 e verdade que a cada minuto, e apenas no Brasil, milhares de crianps slio assassinadas pela i n h e  p&ica 
do aborto? Se alguem quisesse fazer uma lei tornando licito o massacre dos "bebes-foca" haveria imediatamente 
um indignado e universal protesto. Artistas, cantores, jogadores de futebol, radialistas, homens de imprensa, 
todos se uniriam em defesa dos "coitadinhos dos bebb-foca ameaquios". Por que essas mesmas pessoas nlio se 
unem para evitar o massacre dos "beEs-gente", criancas indefesas, com alrna imortal, criados a irnagem e 
semelhanqa de Deus? Por que? Por que? 

"MORRO FlEL A 0  MEU REI, MAS MAIS FIEL A 0  MEU DEUS" 
(Siio Tomas A Ionis) 



RESPEITEMOS 0 SANT~ SSIMO SACRAMENTO 

Em outra patte deste numero de "0 Desbravador", nos narramos o maravilhoso milagre eucaristico 
de Lanciano. E um sinal grandioso deste Dom precioso de Deus que e o Santissimo Sacramento do 
Altar. 

Na Santa Comunh50 esta o proprio Jesus real e substancialmente presente, corn Seu Corpo, Seu 
Sangue, Sua Alma , Sua Divindade. Enfim, em cada Missa que ha no mundo , urn milagre ocorre: 0 p%o 
deixa de ser p%o, e o vinho deixa de ser vinho, para se transubstanciarem no Corpo e Sangue do 
Senhor. 

Sendo assim, deve Nosso Senhor receber na Santa ComunhZio a maior honra possivel. Deve ser 
tratado com o maior respeito que pudermos ter. Enfim, deve merecer um culto digno de Sua Grandeza. 

Infelizmente, nos dias que correm, nos vemos que Nosso Senhor Jesus Cristo n8o tem recebido 
na Santissima Eucaristia o culto e o respeito devidos. 

Desta forma nos vemos pessoas que 0 recebem sem a menor preparaqlo ou recolhimento. 
Sabemos de lugares em que simplesmente se aboliu a Confiss%o, e o estado de graqa e absolutamente 
necessario para a recep~ io  da Comunhio. 

I 

Pessoas, - especialmente senhoras e meninas - v2o receber a Jesus em trajes indecentissimos. 
Poucos sabem que no Santissimo Sacramento esta o Proprio Deus. 

Desgraqadamente s%o tantas as irreverencias que se fazem contra Jesus na Santa ComunhSo, 
que sua enumera$iio ultrapassaria em muito o tamanho deste artigo. 

Entre todos os desrespeitos que ocorrem, nos crernos que um dos maiores, sen80 o maior, 6 o I 
tratamento que muitos padres d%o a este Sacramento Sublime. 

3 

d 
Primeiramente, n%o corrigindo as a@es acima mencionadas. De outra parte, eles mesmos, 

contribuindo com suas ofensas pessoais. Entre muitos casos que sabemos, mencionaremos urn: um 
padre da capital paulista dizia em alta voz antes de distribuir a ComunhZio, que os fieis viessem "pegar" 

' 9, 
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Jesus. Em resumo, n8o pedia respeito na recep~do da Santa ComunhZo, nern recomendava a recepqilo 
do Santissimo Sacramento sornente para as pessoas que estivessem preparadas, mas chamava a todos 
indistintamente para a ComunhBo. 

lnfelizmente - 6 dor - estes fatos s%o verdadeiros. E vote, carissirno leitor, como age com Jesus 
Sacramentado? Recebe-0 com respeito e preparo devidos? Recebe-0, outrossim, em estado de graqa? 
Porta-se diante do Santissimo Sacramento com decoro e respeito? Se as suas respostas forem 
positivas, ai v%o as nossas felicita~ties. Em caso oposto, nos Ihe lembramos a frase do Apostolo S2o 
Paulo: "Quem come a Carne do Senhor e bebe o Seu Sangue indignamente, come e bebe a propria 
condenacdo" (1 a. Corintios X1.29). 

16 '.E DURANTE A NOITE QUE E BELO ACREDITAR NA L U Z  
(Edt?rond Rostm7cl) 




