


" Quero agradecer o envio do Desbravador que chega mensalmente a 
minha residtncia. Em anexo uma pequena contribuigdo, para que 
esse apostolado continue fazendo um grande bem as almas ". 

REWO. CONEGO JOSE MAKER PAZNE 
SAO PAULO - SP 

" E pens que os tempos estejam dlficeis, para todos nos. Admiro sua 
luta! " 

OCTAVZO RZCARD o 
SAO PAULO - SP 

" Envio minha modesta ajuda. Mui feliz Natal!" 

REVMO. PE. AVELZNO BERNARD0 PANNZ 
S ~ O  PAULO - SP 

"Recebo o Desbravador ha algum tempo e muito lhe agradego, pelo 
envio dos exemplares. 
Na ultirna edi~do que recebi (maio/junho que so agora pude ler) a 
mate'ria de capa refere-se ao tradicional hino catolico" Levantai-vos 
Soldados de Cristo". Diante deste brado tomei a liberdade de escre- 
ver estas poucas linhas que seguem seu destino levando calorosas 
palavras de apoio , que deverdo juntar-se ao Desbravador, a bradar 
porto do o territbrio nacional, Levantai-vos Soldados de Cristo, somos 
os cruzados do se'culo XU, movidos por amorjilial a Santa Zgreja e a 
seus ensinamentos que sofrem fortes golpes internos pelos seguidores 
de Judas e pelos inimigos declarados. 
Levantai-vos Soldados de Cristo, de nossa jidelidade ao Santo Sacra- 
mento do Batismo e da Crisma e do empenho nu luta eclodira o brado 
da vitbria levado pelo sopro divino, ressoando nos lures catblicos opri- 
rnidos pelos ataques do mundo anti-catolicos e os libertando. 
Levantai-vos Soldados de Cristo. Ndo podemos recuar nem desistir, 
mesmo quando tudo parecer perdido, parecendo que as ondas das tri- 
bulaqbes vdo nos tragar, devemos nos manter jirmes, com o tergo em 
urnas das mdos e a espada nu outra invocando o auxilio de Nossa 
Senhora e de seu Divino Filho, que Ele, por intercessdo de sua Mde 
Santissima, nos dara for~a e espirito combativo, e e' certo de que tam- 
bkm nos dara a vitbria, ndo sabemos quando, mas e' certo de que vi- 
ra e enquanto a vitbria ndo vem, devemos combater, combater e 
cornbater, rezar, wzar e rezar na certeza da vitbria. E assim temzino ". 
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Editorial 
tempo de Natal! 

Apesar de tantas calamidades, malgrado tantos 
horrores, er?bora o mundo esteja de cabeqa para 
baixo, B tempo de Natal, e ali no presBpio o Deus- 
Menino, de bra~os abertos, quer distribuir por meio de 
Nosa Senhora, graps e b6ngos a esta humanidade 
pecadora. Ali, tambbm nos braqos de Maria, Ele 
espera os nossos dons, as nossas ofertas, que, 
embora rniserhveis, Ele aceit8-las-8 porque sera0 
dadas por meio da Virgem Santissima. 

Sendo assim, comeCamos a pensar em quais 
graqas deveriamos pedir para cada pessoa, para cada 
gnrpo e o que cada pessoa deveria ofertar a Jesus- 
Menino. 

Quanto 3s graps a pedir nbs pensamos em 
primeiro lugar na Santa lgreja e pedimos a Nosso 
Senhor que de a Ela o maior dos esplendores, o mais 
jubiloso triunfo e vitbria, e que seja esmagado o 
progressismo com todas as suas manifestaqBes. 

Quanto ao clero em geral pedimos que Jesus 
faqa dos padres seus sewidores fieis, que se 
dediquem exclusivamente As almas e deixem de'se 
ocupar de mesquinharias terrenas. 

Para os nossos govemantes, pedimos que eles 
sejam verdadeiros catblicos, que fa-m leis corretas e 
govemem com justi~a. Outrossim que expurguem e 
afugentem de nossa legislaclo as pragas do divorcio 
e do aborto, impepm os maus espetaculos e faqam 
de tudo para que nossa Patria jamais caia nas garras 
do socialismo. 

Para os nossos benfeitores pedimos que eles 
sejam recompensados no cQntuplo nesta vida e 
depois de viverem cristimente, alcancem no cBu a 
recompensa de tal vida. 

Para os nossos leitores pedimos a firrneza na 
Ft! catblica, especialmente para os vacilantes, a fim de 
que nenhum se perca, mas viva sempre no amor de 
Deus. 

Para n6s de ''0 Desbravadof uma g rap  
suplicamos: trabalhar por Nosso Senhor, por Nossa 
Senhora e pela Santa lgreja Cat6lica ate o nosso 
ultimo suspiro e que quando cada urn de nos morrer 
rnuitos outros venham substitui-lo para continuar a 
batalha. 

De outra parte, o que oferecer ao Menino- 
Deus? 

Oferecer uma vida santa, um cora~ilo puro, um 
amor ardente, a Ele. Fazer dEle o centro de nossa 
existencia, a razio de ser de nossos atos, a meta de 
nossos caminhos. Viver por Ele e para Ele. Ser seu 
discipulo e seu seguidor. 

E tambem sewidor de Maria Santissima. Ser 
nesta hora de ofensas a Ela almas fieis a t l o  
grandiosa Mae. Sermos filhos amorosos, filhos 
submissos, sermos enfim, filhos! 

"EU NAO CRERIA NO EVANGELHO, SE A AUTORIDADE DA IGREJA NAO ME LEVASSE A ISSO 
(Santo itgost~nho) 03 



Quem 
perdera mais? 

Algwnas pessoas, niio querendo 
consertar a sua vida ruim, tiram de suas 
vidas as verdades eternas. Tiram, por 
exemplo, a exist2ncia do inferno. 

Sim, como eles se esforqam para ir 
para o inferno, eles tiram (ou tentam tirar) 
ttio importante verdade, como se isso os 
livrasse da condenaqgo eterna. 

Ao inves de mudarem de vida, de se 
confessarem, de tornarem um rum0 
correto, eles dizem que o inferno nfo 
existe. 

Nisso, eles silo perfeitos imitadores 
dos avestruzes que oolocam suas cabe~as 
em buracos como que a se esconder. 

Pobres infelizes! Fazem de sua vida 
urn tormento, teriio - a prosseguir nessa 
via - morte desesperada e por fim os 
castigos eternos apos a morte. 

Eles, entretanto, piio se convencern e 
dizem que se levassem uma vida santa, 
estariam perdendo tempo pois nHo 
estariam vivendo a vida e acham que os 
bons perdem tempo e desperdi~arn sua 
existencia. 

Aos que pensam assirn gostariamos 
apenas de fazer uma pergunta: quem perde 
mais, o que tem wna vida correta, ou o 
que vive no pecado? 

Digamos - por absurdo - que niio 
houvesse a vida eterna, que as pessoas a 
que nos referitnos tivessem raziio, o que o 
born perderia? 

Primeirarnente devemos dizer que 
levar vida decente, n3o ofender a Deus, 
ajudar os outros, ser apostolo nunca e 
tempo perdido. Mas ainda que 
refletissemos por absurdo, o homem de 
bem perderia digamos quarenta, 
cinqiienta, sessenta anos. Mas e se n6s 
tivelanos razgo e temos raziio, pois temos 
a Fe verdadeira o que os maus perderiio? 

Perderiio esta vida, enlameada de 
pecados, teriio morte ruim e perderiio a 
sua a h a  por toda eternidade. Eternidade 
que sera de sofrimentos e que sera longe 
de Dew. 

Quem perde mais? 
Mas esperamos que voce niio perca 

nada. Se sua vida C ruim, mude de vida. 
Ainda hoje. Reze, reze muito a Nossa 
Senhora para que Ela o leve ao born 
caminho. F a ~ a  uma boa confissiio. E 
aproveite para ofertar sua conversiio ao 
Menino Jesus como seu presente de Natal. 

04 "AMEMOS 0 MENMO DE BELEM, TORNEMO-NOS SEMELHANTES A 0  MENTNO DE B E I ~ ~ "  
( S o  Bemardo) 



Vem Menino Jesus 

I Monlno Joeua -Fro Anp4llco - Afro$co. Convmto d* S6o Morcos. F l o ~ s o .  

A Hunb~ia e utna das naq8es de 
I listbria ~nais gloriosa que conhecemos. 

De sua fiunilia real sairatn vinte trZs 
sii~llos canonizados, a corneqar pel0 
prir~leiro rei, Satlto Esti?viio. 

I'or skculos a Hurigr-ia foi tida como 
o escudo da Cristandade, pois ela detinha 
o avatqo de vilrios tipos tie infieis. 

Llrua das p~incipais igrejas de 
13udapeste, sua capital, era do Repurn 
h,lariarurn, do Reino de Maria, e assirn 
tar11b6m era o pais chamado. 

0 ulti~no rei da Hunb~a,  Carlos IV, 
P 

Soi exilado e sofreu grandes perseguigbes 
por ser- catolico. h401reu tendo o - Santissimo Sacramento diante de si, e suas 
ultirnas pillavras foram: "Jesus, Maria, 
JosP". 

Em 1945 a grandiosa naqiio hhgara 
caiu em poder do comunismo. A igreja do 
Regnum Mariarum foi destruida, o 
Cardeal Primaz da Hung-ia Mindzensty 
foi torturads, condenado e preso por 
virrios anos, pelos tiranos comunistas. 

Estes sentirarn que n80 sena facil 
dornar urn povo de Fk tiio enraizada. Fe 
que vinha de seculos e era transmitida nos 
bragos maternos. 

0 que fizeram eles, entgo? 
Comeqaram a treinar professores para 
perverterem as crianqas da Naqio. 

-'VOS SABEIS, 0 MEU DEUS, NUNCA DESEJEI OUTRA COISA SENAO AMAR-VOS, NAO COBICO 
OUTRA GL~RJA" (Santa Terezrnha do Menino Jesus) 05 
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A 11isti)ria qiie vunos relatar travou- 
se eritre urna dessas professoras, charnada 
Gel-trudes e uma menirla da segunda sCrie 
~xirniiria, chamada h g e l a .  

No pri~l~eiro dia da aula ern 
setembro, a professora indagou quem era 

'I catolico na classe. Todos disseram que 
sim. lndagou quern havia coniungado no 
donlingo anterior. Varios disserarn que 
sim. 

Gertrudes, a professora, disse entiio 
que as crian~as niio deveriam mais 
comungar. Fez ameaqas, e algumas 
cria~iqas cederan. Ulna delas pore~n, 
chamada Angela consultou seu velho 
piiroco, e esse disse-lhe que ela deveria 
colnurigur todos os dias. 

E Soi o que ela passou a fazer. 
Acordava dl: rnadrugada, nada comia, pois 
o jquln euc;~t.isiico era rnuito mais rigido 
entdo. e ia alegrernente rezando o seu 
terGo li igreja. rZli o boln padre Ihe dava a 
Santa CornunliBo. Ela fazia a sua A~iio de 
Gra~as, e cot~tinuava o seu terc;o no 
calninho para a escola. 

A professora em sua maldade, logo 
percebeu isso, e passou a guerrear a 
nleniaa. 

'I'en tou dobra-la de v h a s  maneiras: 
ameaCas, castigos, sofismas, mentiras. 
Nada adiantava. Em certa ocasiio quis 
yrovlu; rnentirosamente, que Deus niio 
existia. Angela disse simplesmente que 
niio tinha instru~iio para debater corn a 
professora, mas que sabia que Deus 
existia. Era tal sua veem&ncia que a classe 
antes desanitnada agora se entusiasmava 
pela verdsde. 0 exemplo de h g e l a  
produziu seus efeitos. Chegou o m2s de 
dezembro. A professora percebeu que se 

niio veilcesse ,kngela, a luta estava 
perdida. I 

Era urna bela e fria rnanha de 
oitono. Angela chqava a escola viodii da 
igeja. Gertrudes a esperava na pot-ta da 
escola. 

"Angela, minha filha, boxn dia. Se 
seu pai charna vote quando esta na I-ua a 
blincar, o que voc2 faz?" Perguntou a 
professora. 

"Eu vou para casa", resporideu a 
menina. "Voce vai porque voci? existe", 
retrucou a professora. 

"Se sua calqada est6 cheia de neve e 
o seu pai charna o limpador de cal~ada, o 
que o limpador faz, Angela?" "Ele vai" 
disse ela. "Vai porque existe", Salou a 
professora. 

Chegaram a saia de aula. A 
professora pediu que Angela saisse e . 
niandou que a charnassern. Ela veio e a 
professora disse que ela viera porque 
existia. 

Repetiu a cena corn outros alurios e 
eles vierarn. Segundo ela, vieram porque 
existiam. 

A pi-ofessora queria dernonstrar que 
quem existe, quando chamado vem. . I 

Ela disse aos alunos se acreditavam 
no Barba Azul (equivalente ao Papai 
Noel): alguns disseram que sim. 
"Charnetn a ele para ver se ele vem", disse 
ela. Eles o chamaram e ele nio veio. Ela 
entiio acrescentou: "Como votes vtem 
quem nlo existe niio vem". 

06 "ALEGREM-SE OS CEUS. E REJUBILE-SE A TERRA DIANTE DO SENHOR, PORQUE ELE CHEGOU" 
(Da hiissa de Natal) 



Ai ela perguntou em que mi% eles 
estavam. As crian~as disseram que em 
dezembro. Ela perguntou o que se 
comemorava em dezembro, eles disseram 
que era o Natal. Entgo ela indagou o que 
era o Natal e as crianqas falaram que era o 
Nascimento do Menino Jesus. 

n Ela, de maneha diabolica perguntou 
se o Menino Jesus existia. Diante da 
u n k e  resposta afmativa ela disse que 

e o chamassem para ver se Ele vinha. 

A professora somu julgando-se 
vitoriosa, a maioria das crian~as ficou 

& desanirnada, mas h g e l a  rezou uma Ave 
Maria e disse: "vamos charnar o Menino 
Jesus". A professora assustou-se e nurna 
unissona prece as crianqas passaram a 
dizer "Vem Menino Jesus". 

Eis clue a porta da sala se abre e uma 
especie de redemoinho adentra a sala, se 
abre e sobre um globo se vi2 urn Menino, o 
mais belo que ja haviarn visto, sorri para 
as cnanGas como que a dizer que eles 
necessitavam, Ele veio. Veio e partiu. 

A professora depois disso foi 
internada em urn manic6mi0, aonde so 
sabia dizer: "Ele veio! Ele veio!" 

Angela desapareceu depois das lutas 
contra os comunistas em 1956. 0 Padre 
seu protetor foi para o exterior e narrou a 3 

maravilhosa luta da menina e o milagre. 
Milagre que avivou a Fe das 

crian~as. 
E, ai vemos o que urna imica alma z 

pode fazer. 
Que Nossa Senhora alcance do 

Menino Jesus, a graqa de fazer do leitor 
uma alma assim. 

E ao encerrarmos mais um ano, volvernos 
nossos olhares ao Derrs Menino e por 
intermidio de Nossa Senhora agradecemos 0.9 

imensos fmores recebidos. Aproveitamos 
. o~itrossim para pedir que Nosso Senhor esteja 

nos lures e nos coraqlies de todos os nossos 
estimados leitores, amigos e colaboradores. 

E nessa ocasido queremos mais uma vez 
manlfestar nossa grati&o a todos que conosco 
cooperaram. A todos Deus lhes pague e que 
Nossa Senhora os recompense no cintuplo. 

Imprimimos 
corn 

I 

"E EM VAO QUE NOS CHAMAMOS CRISTAOS, SE NAO IMITAMOS A JESUS CRISTO 07 
(S6o Le6o hdagno) 



espelha muita alegria, que s io  jovens'de bem, que 
desejam apenas aproveitar a mocidade, que siio 
plenamente felizes, etc., etc.. 

Mas, urna observa~%o mais detalhada da 
turma e de cada um deles, nos conduz a 
conclus8es bem diversas deles. Assim, a primeira 
vista , se v12 como 6 for~ado o sorriso deles. Como 
querem eles aparentar urna felicidade que na 
realidade n%o desfrutam. 

De outra parte suas aparencias s%o 
simplesmente grotescas: cabelos desalinhados, 
barbas por fazer, tatuagens, desarrumaqao geral, 
que mostram pelo exterior, o que esta contido no 
seu interior. N%o nos esquecamos que o rosto e o 
espelho da alma e ninguem nos diga que os 
jovens em questso aparentam urna vida virtuosa. 
0 s  aspectos debochados, a demonstraqio de 
folia, a afirrnaq%o de urna vida na qua1 importa 
apenas o momento presente, tudo enfim neles 
demonstra urna existencia voltada para as coisaq 
deste mundo e por sinal as mais desabonadoras 
delas. Nada neles demonstra que eles se voltem 
para Deus, e sendo assim s%o vazias as suas 
vidas. 

Pois, onde Deus n%o esta n%o pode haver 
felicidade, somente pode acontecer urna alegria 
falsa e passageira, nunca urna vida nobre, nunca 
coraq6es satisfeitos, nunca um ser humano 
realizado. 

Na verdade o que os jovens acima 
demonstram 6 urna falsa filosofia de vida, urna 
ideia segundo a qua1 a juventude foi feita para o 
prazer. 

Mas, todos nos sabemos, ate por 
experiencia propria que n%o 6 esse o fim da 

juventude, ela n%o foi feita para o prazer e 
sim para o heroismo, e que maior heroismo 
podera haver nos dias de hoje do que aquele de - 
amar a Deus, e servi-lo neste mundo sem F6, sem 
honra e sem dignidade. 3 
Somente quem teve a oportunidade de amar 
verdadeiramente a Deus, pode dizer que 
conheceu urna parcela de felicidade e podera 
responder que aquilo que a gravura demonstra 
n%o 6 de mod0 nenhum felicidade. 

-.NOSSO SALVADOR, AMADOS FILHOS, NASCEU HOE;  ALEGREMO-NOS. NdO PODE HAVER TRISTEZA 
QUANDO NASCE A VIDA.. ." (S6o I. z60 hlagno, lo. serr1lc7o rle A'atal) 



Nossa Senhora de Coromoto 

Nossa Senhora C venerada e honrada 
com diversos titulos pel0 mundo afora. E 
e padroeira de muitos paises, tambem com 
diversas denominaq6es. 

Assim, no Brasil A honramos como 
Nossa Senhora Aparecida; na Argentina 
como Nossa Senhora de Lujan; na Bolivia 
como Nossa Senhora de Copacabana. Na 
Venezuela A invocam como Nossa 
Senhora de Coromoto e e a sua bela 
historia que passaremos a contar em 
seguida. 

A historia de Nossa Senhora de 
~oromoto mostra, de urn lado, que so niio 
se salva quem nlo quer, e por outro lado, 
que a misericbrdia de Nossa Senhora n8o 
teln medidas. 

Conia o seculo XVII. 0 s  espanhois 
chegavam a Venezuela e com eles a Fe 
catolica. 

Ao aportarem naquela terra, wna 
tribo denorninada os gospes fugiu para o 
interior para fbgir da Verdadeira Fe. 

Passados uns anos esses gospes, 
viviam nurna regiiio vizinha de urn lago, 
quando o cacique e sua mulher viram uma 
Belissima Senhora vir andando sobra as 
aguas em sua dire~ilo. Era tal a magnitude 
dEla que eles se ajoelharam e Ela lhes 
disse que queria que eles recebessem a 
agua batismal sobre a cabeva para se 
tornarem cristiios e alcanqassem o c h ,  e 
para isso que procurassem os espanhois. 

0 cacique e a mulher ficaram 
felicissimos corn isso e se dispuseram a se 
tornarem catolicos. Por aqueles dias 
passou por la um espanhol e eles Ihe 
relataram o rniraculoso fato. ele viu nisso 
os designios divinos e disse que algum 
tempo depois viria buscar toda a tribo para 
irem a suas terras. E assim fez. 

- 

"DAS COISAS DIVINAS, A MAIS DIVINA E COOPERAR COM DEUS NA SALVACAO DAS ALMAS" 
(Sao Dionisio Areopagita) 
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Ali sua tribo comec;ou a receber 
catequese, sendo que o espanhol instruia 
os indios e sua esposa as W a s .  Alkm 
disso, a tribo trabalhava nas terras e 
morava em urn local chamado "0s 
coromotos" em pequenas casas de barro. 

As coisas iam de vento em popa ate 
que o dem8nio comeqou tentar o cacique, 
dizendo que antes ele era livre, agora niio; 
dizendo que antes ele vivia contente nas 
selvas, induzindo-o a voltar para la. 0 
cacique cedeu as tentaq6es e passou a 
lamentar a apari~iio da "Bela Senhora" 
como A denominava. 

Abandonou o catecismo e tencionava 
fugir para a selva. A tribo ficava 
desagradada corn ele, mas ele niio queria 
ouvir ningukm. Chegou o dia da 
Natividade de Nossa Senhora, 8 de 
setembro, data marcada para o batismo 
dos indios. Chamaram o cacique para ser 
o primeiro a ser batizado. ele disse que iria 
no fun., mas niio foi. Todos foram 
batizados menos ele. 

Ele fUgiu para "0s coromotos", 
decidido a voltar para a selva na manhil 
seguinte e na sua casa, em voz alta, 
lastimava que a "Bela Senhora lhes 
aparecera". Na casa escura estavam seu 
filho e sua cunhada. Eis que a casa se 
ilumina. Entre seu quarto e cozinha 
aparece Nossa Senhora. 0 cacique salta de 
sua cama onde estava e pega seu arco e 
comeqa a atirar flechas na "Bela Senhora". 

As flechas milagrosmente desviam 
dEla, mas o milagre mais o irrita. 

Entb, ele larga o arco e vai agredir 
Nossa Senhora, mas nessa hora a "Bela 
Senhora desaparece" e a casa fica em 
enonne escurid80. 

A cunhada do indio pede que o filho 
dele va buscar 0 espanhol. Nessa hora o 
cacique diz que tem a "Bela Senhora" em 
sua M o .  Ao abri-la ve-se wna pedra corn 
N0ss.a Senhora estampada nela e a casa 
volta a se iluminar. Outro milagre, mas 
nem isso dobra o indio que continua a 
decidido a voltar a sua terra, para fugir da 
Fe. 

Amanhece e ele ordena que a tribo 
parta, mas nesta hora uma cobra venenosa 
pica o pC do cacique e o fere mortalmente. 
Ai, ele reconhece sua culpa e sabe que vai 
m o m .  

Nesse momento chega o espanhol e 
o indio pede o batismo. Ele reza o ato de 
contrigiio, arrepende-se de seus pecados e 
6 batizado, em seguida serenamente ' 

entrega a alma a Deus e parte para junto 
@ "Bela Senhora" que corn tanto amor e 
misericordia o perseguira para que ele 
pertencesse a verdadeira Igreja de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

10 "SALVE MARIA, M& DE DEUS, QUE FIZESTE BRILHAR A 0  MUNDO AQUELE QUE E A 
A LUZ VERDADEIRA" ( S o  Cir11o de Alexandria) 



AMEMOS OS SANTOS 
: IMITEMOS OS SANTOS 

Um dos maiores tesouros da Santa Igreja 
s8o os santos. Realmente, Ela que e Santa pelo 
seu Divino Fundador, Santa na Sua Doutrina e 
tambem Santa pelos santos que produz e que 
s8o o testemunho vivo daquilo que Ela ensina. 

E, para nos fieis, devemos considerar que 
estes santos siio realmente testemunhos a serem 
imitados. Sim, imitados, e nisso esta um ponto 
hndamental da devoqiio aos santos. E belo 
rezannos a eles, e sublime fazermos romarias 
aos seus santuarios, e grandioso pedirrnos sua 
intercessso, mas e indispensavel que os 
imitemos, sem o que a nossa devoqgo a eles 
come o risco de se tornar um sentimentalismo 
piegas. 

0 s  santos nZo foram seres sem corpo, niio 
eram pessoas de outros planetas, era,m sim de 
came e osso como nos, sujeitos as' mesmas 
vicissitudes que nos, com miserias hurnanas, , 
mas que se superaram, venceram as suas 
fraquezas, e enriqueceram sua natureza, 
deixaram, a graqa atuar neles e assim fizeram 
maravilhas, a ponto de mudarem o curso da 
historia. 

Muitas pessoas elogiam "0 Desbravador" 
por publicar a vida dos santos. Mas, certamente 
eles demonstrarzo melhor a sua admiraqgo pelos 
santos, imitando seus feitos, seguindo suas 
pegadas. 

No seculo XIII, ocorria por toda a 
Cristandade grande decadencia. A cobiqa, o 
orgulho e a sensualidade tomavam conta 
daqueles que se diziam cristiios. 

A juventude procurava uma vida 
despreocupada e cheia de comodidades e 
prazeres. 

No rneio dessa crise, um desses jovens 
despreocupados e chamado pelo proprio Cristo 
para sacudir a poeira da iqdiferen~a em que se 
en~ontrava o mundo. Chamava-se Francisco e 
vivia em Assis na Itilia. 

Levava uma vida cdmoda, quando um 
s&ie de trSs chamados celestiais alterou o curso 
de sua existGncia. No terceiro desses chamados, 
ouviu diante de um crucifix0 uma voz que dizia: 
- "Francisco nZo v b  que rninha casa esta 
arneaqando ruir ? Cone e trata de repara-la?" 

Ele atendeu o pedido, mas, n8o entendeu. 
Comeqou a reconstruir a capela semi arruinada 
onde ouvira a voz, ao mesmo tempo que vivia 
uma vida de imita~iio a Nosso Senhor. Com sua 
vida exemplar, comesou a atrair seguidsres, que 
em breve erarn milhares e que mudaram o 
mundo de sua epoca. 

0 jovem Francisco reergueu o que parecia 
cair e com sua virtude foi exemplo para os 
seculos fituros. 

Tambem a epoca de hoje necessita de 
santos. Vivemos em um mundo paganizado, 
mundo que se esqueceu de Deus. Sendo santos 
poderemos muda-lo. Alias, Deus mudara por 
meio de quem for fie1 a sua Graqa: "0s 
guerreiro combater80 e Deus dara a vit6ria". 

Combatamos sob a proteqilo da Rainha de 
Todos os Santos, Nossa Senhora, , e assim Ela 
venceri, mas para bem combatennos, sejarnos 
verdadeiros santos, com uma vida digna dos 
santos que imitamos e que faz os santos do 
fituro imitarem. 

"NAO TEMOS OUTRA COWIANCA AFORA DE V ~ S ,  6 VIRGEM PU~SSIMA" 
(&to Ejrem) 



Uma histdria dos tempos em que havia 
d~gnidcde e honra 

Um mercador voltava de uma feira, onde 
fizera grandes neg6cios. Colocara toda a sua 
fortuna em belas moedas de ouro numa bolsa de 
couro. la assim por vales e montes. Chegando na 
cidade de Amiens passou diante de uma lgreja e , 
wmo tinha por hAbito, entrou para rezar diante da 
M le  de Deus e pousou a bolsa ao lado. Quando se 
levantou, distraiu-se, partindo sem ela. 

, Havia na cidade um burgugs que, ele 
tamMm, tinha o costume de ir rezar aos pes da 
Bendita Virgem. Veio ele pouco depois ajoelhar-se 
no lugar que o outro acabara de deixar, e encontrou 
a bolsa, selada e guamecida de um pequeno fecho, 

1 e compreendeu logo que devia conter moedas de 
ouro. 

- 'Meu Deus, que famer? " - murmurou 
surpreso - 'se mando apregoar pela cidade o que 
eu encontrei, n2o faltara quem reclame contra todo 
o direito". 

Decide, entlo, guardar a bolsa em um wfre, 
at6 aparecer alguem A procura. Dito e feito. 

Volta para casa e com um ,pedap de giz. ' 

escreve na porta : 'se alguem perdeu algo, que 
venha aqui". 

Neste interim, tinha o mercador se dado 
conta do esquecimento. 

-'Pobre de mimn- exclama, -'perdi tudo. 
Estou aniquilado". 

E voltou A igreja na esperanp de recobrar o 
perdido; nada da bolsa. Foi ter com o padre, mas, 
nenhuma informa@o obteve. Perturbado, deixou a 
igreja, e p6s-se a vagar pela cidade. 

Passando diante da casa do burgues que 
encontrara a bolsa, v6 as palavras escritas na 
porta. VB tambem o burgugs postado na janela, e 
aproxima-se: 

-"Sois vos, senhor, o dono desta casa?" 
-"Sim, senhor, enquanto Deus o p'ermitir. Em 

que posso s e ~ i r ? "  
-"Ah! Senhor, por Deus, dizei-me quem 

escreveu estas palavras em vossa porta?" 

0 burguQs finge nada saber. 
-"Senhor passa por aqui muita gente, 

sobretudo estudantes, que gostam de escrever 
onde quer que se lhes passe pela cabew. Mas, 

-'O que, precisamente?" 
-"Uma bolsa de couro, guamecida de urn 

fecho e selada, repleta de moedas de ouro". E 
descreveu a bolsa e o selo. 

0 burguEts compreendeu que aquele homem 
dizia a verdade, e wnduzindo-o ao seu quarto 

& 

debolveu-lhe a bolsa. 

Vendo a lealdade do burguQ, o mercador 
fica embaragdo: ' 

-'Beau Sire Dieua- pensa - 'n%o sou digno de 
possuir este tesouro. Esse honesto burgu6s. 6 mais 
digno do que eu". E, voltando-se para ele : 

-"Senhor, este dinheiro estara melhor 
colocado em vossas mlos do que nas minhas. Eu 
vo-lo entrego e recornendo a Deus". 

-"Ah! Caro amigo" - exclama o burguBs - 
"tmai a vossa bolsa , por favor; dela n l o  tenho 
nenhum direito". 

-"Nlom - diz o mercador - "nlo a merep. 
Permita Deus que n i o  a retome". E foge correndo. 

0 burgues p6e-se a comer atras, aos brados: 
-"Ladr$o, ladrlo, prendei-o !" 

0 s  vizinhos o escutam, saern, det6m o 
mercador e o wnduzem ao burguQs: 

-"Ei-lo. Que vos roubou ele?" 
-"Ele quis roubar-me a honra e a lealdade; 

que wnservei por toda a vida". 
E wntou a historia aos vizinhos, que 

obrigaram o mercador a retomar o seu dinheiro. 
FaMiaux et Contes du Moyen Age Chssiques - Hatier 

perdeste algo 7" 
-"Tudo o que possoia." 

- 

"0 NOME DA VIRGEM ERA MARLA" 
(Evangelho de SLTo Lucas, 1, 27) 



PARA 

Em 1901 comewu na Franw o fechamento 
de todos os conventos e expulsilo dos religiosos. 
Foi neste , ano que se deu em .'Reims, o caso 

* seguinte, contado pelo Cardeal Langenieux, 
arcebispo daquela cidade. 

Havia em Reims, entre outros, um hospital 
que abrigava somente os doentes atacados de 
doenws contagiosas, que n8o encontravam 
alhures, nenhum enfermeiro que quisesse cuidar 
deles. 

ri 
Em tais hospitais somente as Irm3s de 

Caridade wstumam tratar dos doentes e era essa a. 
razPlo poque ainda nPo haviam expulsado aS 
religiosas daquela casa. 

Um dial porhm, chegou ao hospital um gmpo 
de conselheiros municipais (vereadores), dizendo A 
superiora que precisavam visitar todas as salas e 
quartos do estabelecimento, poique 'tinham de 
enviar urn relatdrio ao Govemo. 

A superiora conduziu atenciosamente , . 
aqueles senhores ir primeira sala, em que se 
achavam doentes cujos rostos estavam devorados 
pelo dncer. 0 s  conselheiros fizeram uma visita 
apressada, deixando perceber em suas fisionomias 
o quanto lhes repugnava demorar-se ali. 

Passaram logo 8 segunda sala, mas ai 
encontraram doentes ata~dOS de doenws ainda 
piores, vendo-se obrigados a puxarem logo seus 
lenqos, pois n2o podiam suportar o mau cheiro. 

A passos rapidos percorreram as outras 
salas. E, ao deixarem o hospital, aqueles homens 
estavam palidos, e visivelmente comovidos. 

Um deles, ao despedir-se, perguntou A Irms 
que os acompanhara: 

-"Quantos anos faz que a senhora trabalha 
aqui 

-"Senhor, ja faz quarenta anosO. 
-'Quarenta anos !" exclamou o outro, cheio 

de pasmo. 
-'De onde hauris tanta c~ragem?" 
-"Da Santa Comunhlo que recebo 

diariamente", respondeu a Superiors, 'e, eu lhes 
digo, senhores, que no dia em que o Santissimo 
Sacramento cessar de estar aqui, ningukm mais 
terh forqs de ficar nesta casan. 

"FAZE AGORA 0 QUE QUISERES TER FEU0 NA HORA DA MORE, PORQUE NAQUELe INSTANTE " 
13 QUERERAS F&-LO MAS NAO S& TEMPO" (Santo Antonio Maria de Claret) 

COLABORE COM 0 DESBR+%LV+%LDOR 
+ Atravessamos dias dificeis. E sabido que ocorrem dificuldades financeiras em nosso pais. 
+ Quanto a nos, os gastos cresceram de forma assustadora. So para darmos um exemplo, a tarifa de 

correio aumentou-nos consideravelmente. 
+ NHo queremos e nHo podemos mudar o que nos propusemos desde o nosso primeiro numero, qua1 

seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, com auxilio de Nossa Senhora, continuara a @-lo. 
+ Mas, mais uma vez pedimos sua colabora@o. Qualquer quantia 6 preciosa. Basta vok2 ir aos 

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

' 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agencia 0003 - Mercurio) SHo Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agbncia 278-0 - Gas8metro) Siio Paulo - SP 

Em nome de G&MO SANTA MARIA 

QUE.NOSSA SENHORA C) RECOMPENSE 



NDI NO. CINEMA 
Antes eu era inocente e bonzinho 

I 

Milezinha, eu vou Ihe contar o que se passa 
com o seu filhinh~. A senhora vai ficar triste, mas 6 
precis0 que o $iba para o resguardo de meus 
maninhos. Pense que eu sou inocente e bonzinho 
como antes? Ldnge disso! NSo reparou que n%o 
mais olho para a senhora com aqueles olhos 
transparentes cfe candura? J4 nao a abraw com 
tanta temura e ate me esquivo de suas caricias. 
N i o  mais Ihe conto as minhas fawnhas, artes e 
alegrias pueris. 

Quando fiz a Primeira Comunhilo gostava de 
rezar com a senhora as orafles que no seu colo 
aprendi. Repetia enlevado as lindas palavras do 
catecismo. Deliciava-me lendo a vida de Jesus e a 
Hist6ria Sagrada. 

Agora nBo rezo nem estudo 

Agora nao mais rezo. Perdi o gosto das 
historias dos Santos. Lembra-se mamae do dia em 
que eu Ihe segredei baixinho: -"Eu , quero ser 
padre". A senhora sondu sonhando ter um filho 
sacerdote 'e disse cismando: - 'Sim, filho, mais 
tarde, agora e cedo". 

Hoje nao quero saber mais de ser padre, 
nem nada, nem mais gosto de ir a igreja. 0 s  
sermaes tornam-se compridos. 0 catecismo 
fastidioso. Recorda-se do dia em que radiante em 
que mostrei o Quadm de Honra e prometi estudar 
muito para agradar a mamae? Nilo quero mais 
estudar; 0s livros e as aulas me entediam. Fico 
horas e horas divagando na imaginaMo. AS vezes 
chego em casa corado, em desalinho, faces 
encovadas, roupa suja e rasgada. 

Aprendi no cinema 

A senhora me pergunta aflita: - '0 que tern 
meu filho, esta tao mudado!" . - 'Nada", respond0 
brusco sem ousar levantar os olhos. Mae, sabe 
porque o seu filho. nBo 6 ,  mais o mesmo? N%o 
adivinha? Pois, vou Ihe dizer. 

A senhora deixou-me ir ao cinema. Ai  esta o 
inicio da minha ruina. LA vi o mal. No come90 nZio 
compreendi, depois gostei, depois pratiquei. Tomei- 
me briguento,' tristonho e insuportavel para os 
outros e para mim, depois de tantb ver brigas, 
assassinates, rostos contrafeitos, gestos grotescos, 
atitudes brutais. Nas licenqs suspeitas das fitas e 
libemlades dos atores, Nrd i  todo o respeito que tive 

para a senhora. Nas futilidades das comMias e 
dramas frivolos e indecentes, perdi o gosto pelas 
orafles, leitufas e tudo o quanto 6 serio. Nos filmes 
ateus falseadores e hereticos, perdi o amor P 
religiao, a piedade e A delicadeza de consciencia. w 

De quem 1! a culpa. 

No principio eu nao tinha culpa. Agora tenho, 
porque sei o que 6 mat e nele me enchafurdei. 

Tem mais culpa porem quem deveria velar 
pela minha pureza ... e nao o fez. 

J B  maculei a minha veste batismal. NBo sou 
mais o anjinho de ino&ncia, como a senhora me 
chamava. Seu filho ja se atirou a lama, e a senhora, 
mamae, 6 culpada por isso. 

Ngo sou mais feliz como antes. So gosto de 
cinema onde aprendi todos os vicios. 

Fumo, jogo, bebo, e entrego-me a prazeres 
ilicitos. A senhora nada sabia? E no entanto se nZio 
fosse o cinema, as mas revistas e colegas 
corruptos, seu filho seria inocente. 

Que sera de mim e da senhora, mamae? 
Mile, o filho de sua alma corre para a 

perdi6Zio. Que sera de mim e da senhora, que 6 
culpada, se eu continuar nessa trilha? 

E se eu largar a religiilo, n8o me confessar e 
nem for a igreja? Se eu deixar os estudos e me 
entregar a ociosidade? Se eu perder a salide, 
contrair doenqas incurtheis e aviltantes, paga de 
excessos cometidos? E se eu me tomar ladrao, 
assassin0 libertino a exemplo dos personagens de 
que o cinema e minha irnagina~ao esttio cheios ? 

Enfim, se seu filho, msezinha, morrer assim 
desonrado, ateu , miseravel .... De quem sera a 
culpa?! 

Ah! Mamile, por que n%o me vigiou como 
devia? 

[Este artigo foi extraido do semanario catolico 
para as familias - "0 Domingo" - de 31/07/1955. - 0 
que se diria hoje sobre o mesmo cinema e os - 
programas indecentes de televisao?! Lembramos " 
aqui o grave dever que tem os pais e educadores 
neste ponto da vida dos seus f i  lhos e educandos] 

a 

14 "CHORO PORQUE 0 SALVADOR SOFREU MWTO POR N ~ S ,  E NINGU~M PENSA NISSO 
(Sao Francisco de Assis) 



0 Natal das almas perdidas 
Ngo, nZo se trata de um titulo de uma 

historia fantasmagorica, nem de um conto de 
mistkrio. E uma cena real e verdadeira que nos 
liltimos anos se repete e que provavelmente - e 
desgra~adamente - se repetira nos proximos dias 
23 e seguintes. Nos nos referimos aquelas 
pessoas que perderam completamente o sentido 
religiose (unico verdadeiro) do Natal e o 
transformaram em mais um feriado, ou entiio um 
dia de presentks, de cornilan~a, de bebedeira, de 
praias ou sei la o que mais. 

Algumas destas pessoas aproveitando de 
fitt-6~ ou quatro dias de descanso seguidos, viio a 

lugares onde geralmente imperam trajes 
indecorosos, onde se cometem os maiores 
pecados e onde se esquece completarnente que e 
Natal, outros, ja na vespera do dia 25, cornegam a 
beber e n5o param enquanto niio caem bCbados. 
Outros, apesar de alguns enfeites natalinos que 
colocam em suas casas, fazem do Natal uma mera 
fiestas de presentes ou de cornidas especjais, sem 
que no entanto nem eles saibam o que estiio 
f'azendo. 

Pobres alnlas ! Como vivern seln L>ei~s, 
mesmo quando teriam urna ocasiilo especial dr: 
amar a Deus (con10 e o caso do Natal), rldo o 
fazem, pois estso numa trilha - a do pecado c 
perdi~iio - e dela n2o querem sair. N o  cami~lho 
eles enxergam alguma luz, mas dc propcisito elas 
n2o querem ver. Recebem conselhos, mas fechani 
os ouvidos, obtem gragas, mas as rejeitam. DCUS 
os chama, mas os prazeres, o dinheiro, sua 
vaidade tdm a preferhias dos seus coraq5es. 

Eu espero que o leitor amigo niio cslci, 
entre as pessoas mencionadas. Se, no  cntalrto 
voc6, por desgraga, ja comegou esta rnalsill,~~l,r 

trilha, aproveite o Natal para sair des~c I I ILLII  

caininho. 
P e p  a Nossa Senhora e sc \,ocE d 1*1'1 

recorrer o levara a Delis, assim como a ESII L*I,I ciC 
Beldm conduziu os Magos ao I'r-t.wpic> or~tlc 
estava o Deus-Menino 

"TAL E A VONTADE DE DEUS QUE QUIS QUE TENHAMOS TIJDO I'OI? b1ARIA' 
(Sco llernar~to) 



A JESUS ADORADO PELOS MAGOS 
Santo Afonso Maria de Ligbrio. 

-EL 0 s  Suntos Reis Mugos adorum o Menino Que, pois, Vos hei de oferecer? Ofere~o- 
./L'SUS, rendem- Lhe homenagens como a seu Ileus, Vos, Jesus, meu coraqilo, manchado e pobre 
beijum-I-he os pks e Lhe ofrrecem ouro, incenso e 
mirru. - Adorernos con3 eles Nosso Rei Menino, e como e, aceitai-o e trocai-o em outro, ,o Vos 

/./re oferecurnos todo o nosso coru@o. que a este mundo viestes para lavar nd vosso ,' 
Sangue as manchas de nossos cora~des, e desta 
maneira nos fazer de pecadores, santos. 

Amabilissimo Menino, ainda que Vos 
vejo, nesta gruta, deitado sobre palhas, tiio 
pobre e desprezado, a Fe me ensina que sois o 
Ineu Deus, descido do ceu para a minha 
salva~iio. Keconheqo-Vos, pois, como o meu 
Supremo Senhor e Salvador, mas, nada tenho 
que Vos possa oferecer. Nio tenho o ouro do 
amor, porque tenho apenas amado as criaturas e 
meus caprichos, niio, porem, a Vos que sois 
intinitamelite amavel. Niio tenho o incenso da 
ora~iio, porque desgra~adamente tenho vivido 
sem pensar em Vos. Niio tenho a mirra da 
rnonificaqlo, porque, ai!, muitas vezes preferi 
desagradar Vossa bondade infinita a privar-me 
dos miseraveis prazeres. 

Dai-me, entilo, este ouro, este incenso, 
esta mirra, que faltam; dai-me o ouro de Vosso 
Santo Amor; dai-me o espirito de oraqiio; dai- a 

1 ,  , 
me o desejo e a forqa de mortificar-me, 
renunciando a tudo o que Vos desagrada. \ I 

Resolvido estou a Vos obedecer e amar; mas, 
conheceis a minha fraqueza, concedei-me a 
graqa de Vos ser fiel. 0 Virgem, que acolhestes 
o Magos com tanto amor e os consolastes, 
dignai-Vos tambem de me acolher e consolar, 
pois, a exemplo deles, venho visitar o Vosso 
Divino Filho e oferecer-me a seu servi(;o. Tema 
Mge, grande confianqa tenho na Vossa 
intercessiio, recomendai-me a Jesus. Entrego- 
Vos minha vontade. Apegai-a para sempre ao 
Amor de Jesus. Arnem. 

1 

16 "0 CEU SE ALEGRA E A TERRA SE ADMlRA SEMPRE QUE DIGO: AVE, MARIA" 
(Beni Aventurado Alarro da Rocha) 




