


E s c r i m  os Ceitores 

"Em primeiro lugar quero pedir desculpas, porque esdou em 
falta corn vocis, ja que deveria colaborar mais. Estou enviando 
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um cheque nomin~l no valor de R$ . . . . Desculpem meu atraso. 

'Ygradego o jomal. Unidos na Cmz e nu Ressurrei@io!!!': 

MARIA TERESA PESCADOR DE CARVALHO 
CAMPANHA - MG 

"Desde quando comecei a receber "0 Desbravador" pouco ou 
nada contribui para a ma mcanuten@o, omisstio esta que se me 
impunha pelo estado em p e  me encontrava. N&o ohsfante, as 
preciosas pciginas jamais deixarm de vir. Isso 6 somente mais 
uma evidzncia da reta intenC6o e da azasincia de qualquer 
interesse menos digno por parte da vossa equipe: o que vos 
interessa e levar a s6 doutrina a quantos for possivel, para o 
que, sem duvida, a Divina Provid6ncia niio havera de faltar. 
Agora, m a s  ao Bom Deus, poderei enviar algunza 
contribui$o. Por mais que eu desse, ntio conseguiria fazer jus 
ao ttio valioso apostolada do "Resbravador", t&o vivo nu sua 
simplicidade. 0 certo k que sera um pequeno auxilio. A 
verdadeira retribui~ci'o ser-vos-a dada pelo Divino Mestre, ao 
fim da vossa peregrina~o por este FWe de Ugrimas, quando 
cada urn de vbs havera de ouvir de Nosso Senhor - e t isso que 
vos desejo de todo o cora~iio: - "Vem servo born eJiel, entra no 
gozo do teu Senhor! " &it. 25,23) 
Na mesma e total consagragHo a Jeszrs, a Sabedoria Encamada, 
pelas miios e pelo Cora@io Imaculado de Maria, o vosso: ... " 

"Louvado seja Deus que me concede a satisfa60 de poder 
enviar o cheque anexo. Qae belo trabalho e o que esse grzrnio 
realiza! Que o Senhor Zhes d6 coi-agem! ". 
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Editorial 

Ave Maria! A saudaqiio do arljo Siio Gabriel a Nossa Senl~ora. Cori~ ela corneGou a 
SalvaqRo da hurnanidade, co111 ela, iniciou-se a Redenqiio. Corn as palavras do anjo, o cCu 
corile~oil a se absir. 

Palal~as sublitncs, palawas satitas que o arljo pela PI-i~neira vez profesiu e que o bonl povo 
catolico repete todos os dias para 11o11r.a~ a Miie de Deus. E feliz a pessoa que todos os dias . 

repetis a SaudaqBo Angelica c disser unla vcz, dezenas, centenas de vezes: Ave Maria. 
Co1nc~ar6 a sua conversiio. para ela, abrir-se-Ro as portas do cCu e fecliar-se-iio as do inferno. 
Come~ar.6 a sua can~inhada para Dcus. 

Sc foi pcla Avc Maria que conle~ou a Salvaqiio da l~umatiidade, sera pot cla que come~arh 
a salvac;iio tlc cada LIIII de 116s. 

Apro\~citcmos nos cssc teliipo natalicio c tolllelilos a resoluqiio de agora ell1 diarlte jmtlais 
dcixasnlos tle rczar a Ave hllasia, e dt: remnnos a cada dia o Rosario seja ell) paste, seja na sua 
totalidade. 

Q~ICIII tc111 ~~roblc~ilas. reze a Ave Maria. quem esta angustiado reze a Ave Maria, quem 
esti aflito rczc a Avc Maria, quem esta desesperadp reze a Ave Maria. E ta111bCtlr quando ten~os 
algo a agradcccs rczemos a Sauda~iio Atlgdlica. 

Niio sc rcza irnpuncrnc~l tc u m ; ~  Avc Marin. Jn~~iais Ela fica sc~il rcsposta. I? ulna pdrola quc 
doamos h Miie de Dells e clue E l i 1  retribui cot11 grande gctlerosidade. 
Itnite~nos o t11ljo e sezernos selilpre tAo satlta oraqiio e corlternos cotn a psotec;iio de Nossa 
Senhosa, agora c Ila liora de tlossa ~ n o ~ t c .  

"Sli I:l%liKh1OS 0 I3Ehl. LNCON'I'RAWhlOS 0 UEM NESTA VIDA E NA OUTRA" 
(Stfo .Iot~o Ilosco) 03 



Nossa epoca, em muitos aspectos, poderia 
bern ser chamada a epoca dos direitos. Direitos 
humanos, direitos dos empregados, direitos das 
mulheres, direitos dos pobres, direitos dos 
animais, dos pombos, das baleias e assim 
sucessivamente. 

Sociedades se fundath para defender 
verdadeiros ou pretensos direitos de toda e 
qualquer especie. Cartilhas se escrevem para 
lembra-10s a quem possa te-10s. Fazem-se as 
maiores badernas em pro1 deles. Pessoas se 
especializam em conscientizar os outros a seu 
resp6ito. 

N i o  nos cabe - especialmente no estrito 
limite desse artigo - discutir o merito de todos e 
cada um dos denominados direitos. 

Gostariamos aqui somente questionar um 
ponto: e os deveres, como e que ficam? 

Sim. Fala-se dos direitos das mulheres, 
mas ninguem cuida de lembrar que elas tem 
para com seus maridos o dever da fidelidade 
conjugal. Alardea-se a respeito dos direitos das 
criansas, mas omite-se de lembrar os seus 
deveres de obediencia para com seus pais e 
superiores. Ha toda uma literatura sobre os 
direitos dos empregados, porem he um medo 
enorme de conclama~los a cumprirl corn suas 
obriga~des. 

Cremos que ha nisso dois pesos e duas 
medidas. 

N i o  ficamos, entretanto por ai. 
Acreditamos, nos, que tambem para os mais 
fortes dever-se-ia lembrar os seus deverecr. 
Sen50 vejamos: quem se lembra de mostrar 
aos patrdes as suas obriga~bes de justiga e de 
caridade para com seus empregados? Quem 
mostra aos pais que tern o inalienavel dever 
de educar de maneira crist3 os seus filhos? 

Temos certeza que, se tat fosse feito, os 
resultados para os menos favorecidos seriam 
evidentemente melhores. Assim, para. os 
pobres seria muito mais proveitoso que se 
recordasse aos ricos os deveres do que incita- 
10s a lutar por seus direitos (reais ou 
imaginaries). Seria, outrossim, altamente 
benefic0 a infancia que fossem recordados os 
deveres de pais, de educadores, de tantos 
enfim, para corn ela, o que produziria muitos e 
maiores frutos do que uma demagogica 
recorda~io dos seus direitos. 

Entretanto ninguem, ou quase ninguem, 
age assim. Por que sera isso? 

De uma coisa temos certeza: que 
somente faremos algo para melhorar o mundo 
na hora em que comeCarmos a cumprir os 
nossos deveres. 

04 " M I S E R I C ~ R D ~ A S  DE MAIIIA. EU VOS CANFARE1 E.I'ERNAMEN'PE, SIM. ETERNAMENTE" 
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0 telefone interno tilintou na mesa do Padre 
Reitor do Colegio de Belem, em Havana: "A16 ... 
Sim, ele mesmo. Dona Carmen? ... EstA bem, 
desco jam. 

Sua Reverencia dep6s o fone e ficou largo 
tempo com a mso no aparelho, enquanto uma 
ruga preocupada Ihe vincava a fronte. Depois, 
levantou-se rapido dizendo, a meia voz, para si 
mesmo: "Vamos enfrentar a "leoa" e ainda 
acrescentou sorrindo: "Por Dios Y por San 
Tiago!". 

Dona Carmen kra uma das mulheres mais 
ricas de Havana. 0 marido deixara-lhe um 
verdadeiro imperio de a~ucar. 0 belissimo 
colegio Jesuita de Belkm estava cheio de 
donativos seus. Quase nil0 havia corredor ou 
quarto, onde n%o se visse alguma lembran~a de 
Dona Maria Del Carmen Gomes Rodriguez de 
Anzola. Cada visita sua ao Colegio era uma nova 
surpresa. E, corn o dinheiro, vinham tambem 
belas palavras: "Se Deus nos deu dinheiro e para 
ajudar a quem saiba usa-lo para a Igreja. Para 
mim, os jesuitas silo os que melhor o 
conseguem". 

lsto dizia naqueles tempos, em que seu 
filho Pablito cursava o primeiro ano. No fundo, 
ela fazia os donativos, porque em seu orgulho de 
milionaria queria ver o filho no colegio mais rico 
de Cuba. Sem o perceber, era ao proprio filho 
que dava aquelas avultadas esmolas. Dizia-se, 
em Havana, que ela se "casara" com o Colegio. 

Mas a lua de me1 acabou 

Mas, u n ~  dia, a lua'de niei acaboi~ e Dona , 
Carmen, ja  Gilva do niarido, divorciou-se ta~ilbe~ii 
do colegio e neni todo o atucar que s a i i  

de seus enyenhos foi capaz de Ihe adopr de 
novo a alma amargada ... Tudo aconteceu na 
tarde em que Pablito, siu filho unico de doze 
anos, ao voltar do colegio, comunicou-lhe que 
desejava ser Padre. A m!e quasc desniaiou. 
Aquela mulher que dava niilhares de dolares 
aos Iiomens, n5o era capaz de cmprestar o 
iilho ii Dcus. Scguiram-sc dias diliccis para os 
padres do colegio BelCm. Dona Carmen 
aci~sava-os de ter "posto vocaq2oW na cabeqa 
da crian~a e intinlava-os a que o tizessem 
desistir da ideia. Eram inuteis todos os 
est'or~os do Pe. Reitor para faze-la 
compreender quc nada haviam sugerido ao seu 
filho e clue ele nem mesmo pertencia ao grupo 
escolhido dos coroinhas, entre os quais e mais 
coinuril surgirem as voca~des para o 
saccrdhcio. Acahara~n-se os donativos. 
Cotiieqou o purgatbrio dos Padres, de Pablito 
c da prbpria Dona Carmen. Finalmente, certa 
niqnh,?, entrou no seu Cadilac azul e mandou o 
niotor-ista tocar para o colegio. 

0 Pe.Reitor entrou no locutorio da 
Portaria ensaiando o melhor dos seus 
sorrisos. Dona Carrnen levantou-se nervosa e 
cumprimentou o sacerdote sumariamente, 
corn a ponta das unhas longas, pintadas de 
perola: 

"Vou falar de pk, Padre Reitor, porque 
desejo ser breve ... Vim apenas para dizer- 
lhes que meu filho ja esta com viagem 
marcada para a Fran~a, onde cursarA urn 
colegio intemacional, em Paris". 

"A senhora e miie, deve saber o que 
faz, Dona Carmen, ou, pelo menos, deveria 

"QUEIRAS OU NAO, DEUS vI?-TE E NAO PODES OC[Jl.TAR-TE A 0  TEU OLIIAR 
(Sc~ri lo .~lgos~i~r/ro) 



saber ... Pablito e ainda crian~a; talvez n i o  tenha 
ainda v o c a ~ i o  para o sacerdocio ... A vocaG5o e 
uma coisa muito seria e so uma idade mais 
madura e capaz de pesar-lhe as 
responsabilidades e discernir-the toda a beleza. . 
Mas, pode ser tambem que Deus ja o esteja 
chamando assim crian~a, como chamou o 
menino Samuel para ser seu Profeta ... Neste 
caso a senhora estaria opondo-se aos planos de 
Deus ...". 

"Claro que nio!" estalou a resposta. "Nos 
m5es conhecemos nossos filhos, melhor do que 
qualquer padre. Eu sei muito bem quais s i o  
minhas responsabilidades diante de Deus e dos 
homens, Padre Reitor. NBo vim aqui para receber 
1ic;bes de catecismo. Estou disposta a n i o  perder 
meu filho, compreende?". 

"N5o compreendo, Dona Carmen. N5o 
compreendo, porque o pressuposto e falso: o 
filho padre nunca e um filho perdido Pelo 
contrario, o filho padre e o que menos se perde; 
primeiro porque tem a salvaeo eterna' mais 
garantida, e, segundo, porque e o que tem mais 
espaqo no corago para o amor de seus pais. 0 
filho casado, por ter o cora@o mais dividido, 
estA, as vezes, mais longe de sua m i e  do que o 
filho sacerdote". 

"Mas n i o  vi5, Padre, que tenho apenas este 
filho? NBo, nso deixo. Se, mais tarde, ele 
persi~tir, quando tiver mais idade, serei eu 
mesma que o levara ao serninario; agora n5o! 
Se, ao menos, os padres n5o estivessem 190 a 
margem da vida". 

"Nos n i o  estamos a margem da vida, Dona 
Carmen. 0 padre estA no coraq%o mesmo do 
mundo, uma vez que o centro do universo e de 
toda a vida e Deus e a religiBo. Nos nos 
afastamos do mundo nao como quem foge ou 
despreza 0s valores humanos; nos nos 
afastamos assim como as Brvores frutiferas se 
distanciam do solo: apenas para poderem, mais 
tarde, vergar sobre ole os ramos pesados de 
frutos e cheios de sornbras". 

"NSo venha com poesia, Padre. Se n i o  me 
ofereceu argumentos convincentes ate agora, 
nao me oferep palavras bonitas. 0 assunto 6 
serio demais para literatura". 

"g tambem serio demais para resolu~des 
apressadas, Dona Carmen. A senhora sabe a 
que exp6e seu filho, mandando-o para o colegio 
leigo, no estrangeiro, onde n%o havera, 
certamente, nenhuma assistencia religiosa". 

"Ja perisei em tudo isto, Padre,' n5o se 
preowpe! Tenho parentes em Paris que zelario 

pela vida religiosa de Pablito. Alem disso, irei 
com freqiihcia a Europa". 

E aqui se encerrou o assunto. Falaram 
depois de documentos, guias de 
transferencia etc. Para isto, veio a portaria o 
Padre Prefeito Gerd e o Reitor retirou-se, 
deixando Dona Carmen de .pe sobre um 
riquissimo tapete que eta mesma doara ao 
colegio. Como o Reitor preferia que ela 
retirasse todos os seus donativos e lhes 
deixasse o filho!". 

Pablito esquece a linguagem de Deus 

Duas semanas mais tarde, o menino 
embarcava em prantos para a Franp. Dona 
Carmen quase passou a viver entre Paris e 
Havana, o que pouco significava para sua 
vasta fortuna. Quando voltava da Europa, 
vinha cheia de elogios aos ouvidos dos 
padres: que estava falando corretamente 
franc& e o ingles; era o primeiro da aula 
etc ... Entrementes, o nome de Pablito ia, aos 
poucos, transforrnando-se em mera , 

recorda~io no colegio de.Belem. Passado o 
primeiro ano de ausBncia total, Dona Carmen 
comeGou novamente a mandar esmolas ao 
colegio, ainda que' nso t i o  vultosas como 
antes. 0 Reitor n i o  se iludia a respeito de 
tais presentes: eram a .linguagem disfar~ada 
com que a rnilionaria manifestava o remorso 
que ja Ihe atormentava o cora@o de mae, 
eram uma tentativa de captar, com dinheiro 
de esmolas, a benevolencia dos padres e, 
mais ainda, a de Deus. Negara um filho ao 
Criador; oferecia-lhe agora dinheiro para suas 
igrejas. Como a mge que da uma bala ao 
filho de cujas m5os tirou o brinquedo 
preferido. 

Afinal, terrninada a sua fo rma~ io  
colegial e universitaria, Pablito voltou 
definitivamente a Cuba. Voltou engenheiro, 
poliglota, cheio de cursos e de ideias 
socialistas. Dona Carmen n5o parava de falar 
do filho nos grandes circulos sociais de 
Havana. Parecia que o dom das linguas (lo 
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rapaz se comunicara tambem 8 m%e. Mas 
esquecia-se de dizer que, apesar de todas as 
linguas que seu filho conhecia para falar com os 
homens, ele n%o tinha nenhuma para falar w m  
Deus. Ja n3o rezava nem sequer na propria 
lingua. Em materia de religiso, pablito ficara 
totalmente mudo! Dona Carmen pensou que isso 
pudesse acontecer. Percebida tambem, aos 
poucos, que o filho enveredava por caminhos e 
idkias que o separavam cada vez mais dela e do 
lar. E, no entanto, desviara-o do altar para n%o 
perd6-lo! 

0 primeiro susto de Dona Carmen 

Um dia veio o primeiro susto serio. Pablito 
f6ra preso ao tomar parte num movimento contra 
o ditador Fulgencio Batista. So mesmo o nome 
da familia e o dinheiro da mae o salvaram do 
fuzilamento. Dona Carmen suplicou-lhe, depois 
de soito, que n5o se metesse em politics, pelo 
amor de Deus! Mas qual! A luta contra Batista 
empolgou Pablito. Ate as m o p s  passaram a 
segundo plano. 

Foi nesta altura que apareceu em cena 
Fidel Castro. Certo dia, Dona Carmen leu, com 
m%o tremula, o bilhete que o filho Ihe mandou 
depois de urna semana de ausbncia: 

"Nio se aflija, minha m i e  ... Estou em Sierra 
Maestra corn Fidel Castro. Somos os herois que 
vamos libertar a Patria. Envio-te um milhao de 
beijos para reparti-10s com Pepita. Teu filho, 
Pablito" 

Pepita era urna de suas namoradas. Dona 
Carmen n5o repartlu beijo algum. Nem mesmo 
apreciou os que se destinavam a si propria. 
Chorou dias seguidos o filho que, autrora, ndo 
quisera perder. Amiudou suas visitas ao colegio 
de Belem, pedindo aos padres que rezassem por 
Pablito. Aumentaram as esmolas e os presentes. 

Quando, um ano mais tarde, viu novamente 
o filho, estava sujo e barbudo, mas era um heroi! 
Expulso Batista, ele era um dos "libertadores" da 
Patria. Dona Carmen custou um pouco se 
conformar, mas acabou fazendo as pazes com a 
barba de Pablito. Afinal era a barba de um 

"her6i". Se tivesse sido padre, pensava ela, 
estaria hoje nalgum canto de pardquia, 
ouvindo confissdes de beatas. Secaram-se 
as lagrimas de temor e apreensiio. Pensando 
bem ate ficava mais bonito, assim envolto na 
rudeza daquele taniforme wqui. Mandou dizer 
muitas missas de a$%o de graps no Colbgio 
de Belem. 0 filho soube disso e repreendeu- 
a: 

"Niio agrade~a a Deus, mamae, 
agradep a Fidel Castro". 

A frase quase a fulminou Pablito 
perdera a fe nas universidades da Europa e, 
sobretudo, nos antros de Montmartre e de 
Pigalle. 

Como um vento de tempestade que se 
vai intensificando em rajadas dleres, os 
acontecimentos precipitaram-se em Cuba. A 
revolu@@ "libertadora" transformou-se em 
revolu$%o comunista e Cuba tomou-se urn 
reino de terror e de perseguiMo: a patria do 
"paredon". 0 primeiro golpe que atingiu Dona 
Carmen, feriu-a num dos pontos mais 
sensiveis: seus engenhos de a~ucar foram 
encampados, tomaram-se "propriedade do 
povo". Voltou-se, entilo, para o filho, certa de 
que ele haveria' de reagir e tomar 
providkncias contra urna tal medida. Pablito 
ouviu-a impassive1 e, quando ela acabou o 
desabafo, acercou-se, p6s-lhe as duas maos 
nos ombros e disse com o pouco carinho que 
ainda Ihe restava: 

"A senhora nZo pode compreender 
nada disso, porque tem mentalidade 
capitalists e burguesa. Nao e culpa sua ... Por 
que nao vai para os Estados Unidos? A 
senhora niio tem tanto dinheiro nos bancos 
ianques? Va para Ifr. N%o e vergonha que fuja 
urna mulher, ainda que, se fosse verdadeita 
patriota, daria todo o seu dinheiro para a 
reconstnr@o de Cuba ... Esta e urna 
encruzilhada inevitavel: nossos caminhos 
separam-se aqui.. .". 

Quase Ihe deu urna bofetada 

Consumara-se o ciclo dos 
acontecimentos. Deus perdera um sacerdote, 
depois um cristiio. Agora ela perdia seu filho. 
Nao era "patriota", n3o ia dar seu dinheiro 
para "reconstru@o" de Cuba nenhuma e nao 

"NEM A VIDA, NEM A SAUDE, NEM OS BENS, NADA 6 SEGURO. E ENQUANTO ESTAMOS VIVOS 07 
I ESTAMOS AMEACADOS" (Jncrlues I.c*clrrc) 



ia ficar em Havana ao lado de um filho que traira 
sua propria mie.  Teve impeto.de dar-the uma 
bofetada, mas o choque a deixara t5o perplexa 
que quase a anestesiou ... 

Dona Carmen ajuntou seus pertences e 
fugiu amargurada e revolta para Miami. Uns dois 
meses depois de ai chegar, ouviu dizer qcle os 
jesuitas tinham sido expulsos de Cuba e que o 
ex-Reitor do Colegio de Belem iria fazer uma 
conferencia no centro catolico cubano, que 
iuncionava ao lado da igreja dos jesuitas 
americanos de Miami. Dona Carmen foi a 
conferencia sem saber que ia assistir ao ato final 
de sua pr6pria tragedia:' 

Depois de relatar os ultimos 
acontkcirnentos da revolu~Bo cubana, o antigo 
reitor 'de Pablito assim resumiu a historia da 
expuls%o dos jesuitas e fechamento do colegio: 

"Num discurso furiosamente anticlerical, 
Fidel Castro, que fora um dia aluno do nosso 
colegio, referiu-se nestes termos a Companhia de 
Jesus: "Eu conhe~o este monstro, porque passe 
cinco anos dentro de quas entranhas"! Entio 
uma voz se levantou do meio do povo: "Eu 
tambem! Fora com os jesuitas!". Fidel Castro 
perguntou quem fcjra a pessoa que absim falara. 
Adiantou-se um moqo, um.dos seus baf5udos de 
Sierra Maestra. Castro f6-lo aproximar-se; 
abraqou-o, confraternizando-se com ele no odio 
aos seus antigos mestres. Disse-lhe qualquer 
coisa que so o moCo ouviu e gostou. Ambos 
sorriram e apertaram-se as mios. 

No dia seguinte, as oito horas da manha, 
um grupo de milicianos armados entrava pelos 
corredores do colegio. Reuniram todos os padres 
na sala principal da portaria. Com palavras 
grosseiras,. t5o comuns a Fidel e aos seus 
sequazes, aquele mesmo moqo da vespera 
intimou-os a deiiar o colegio e o pais dentro de 
tres dias. Eram ordens de Fidel, dizia, e ele se 
orgulhava de ter sido escoihido para executa-las! 

Este moqo, ao dar-nos aquelas ordens, 
estava de pe sobre um magnifico tapete oriental 
com qve sua propria mBe ornara a nossa sala de 
visitas., Quinze anos antes, de pe sobre este 
mesmo tapete sua m i e  me havia comunicado a 
inten~iio de retirar o filho do colegio a fim de 
impedi-lo de tornar-se padre ..." 

No silencio profundo do salao, todos 
ouviram o baque de urn corpo ... Houve a correria 
propria de tais situaq6es. N i o  fora nada de 
grave: apenas uma pobre mulher que desmaiara. 
Aiguem saiu a procura de agua. Uma .senhora, 
nso tendo outra coisa, chegou ao nariz da 

desmaiada um vidrinho de agua de colbnia 
que trazia na propria bolsa. , 

Quando o padre conferencista, abrindo 
caminho por entre as pessoas, conseguiu 
cheyar ate ela. Dona Carmen ja tinha voltado 
a si. 

"Se eu soubesse que a senhora estava 
presente: disse o sacerdote, n2o teria 
contado esta historia. Perdoe-me." 

"Fez bem em conta-la, padre, e 1-150 me 
pe$a perdao, porque sou eu quem deve ser 
perdoada por Deus e pelos jesuitas." 

"N5o falemos mais nisso, Dona 
Carmen. Vamos carregar juntos esta cruz 
que e pesada para todos nos." 

08 ..'QUEM NAO TEM A IGREJA POR MAE. NAO PODE TER A DEUS POR PA1 " 
(Sdo ('ipriclno) 
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PUREZG E MARTIRIO 

NBo hii ~iarito tempo, viveu etn Antioquia, 
urns virgcm que atraia todos os olliares. 11ao 
obstantc o csl'orqo cm ocultar-sc. 0 arnor c n 
curiosidade dos Ilotiicns hziam ainda mais 
desejada a belcza dc que ouviani Gditr. Nio 
podendo contcnipli-la, crcscia rrclcs o desejo dc 
possui-la, por nrlo llles descobrirc.111 dclEitos c por 

. imagina-la superior ao quc dela diziam. 14 santa 
virgynl, para que 1120 alinientasscn~, por nlais 
tempo. tais esperanc;as, fez voto dc virgi~rdade e, 
destc n~odo, n30 so apagou o anior dc seus 
pretendentes, con10 o tra~isfirmou em odio. 

Tiniida cnll)ora, para 1150 sucutnbir i s  
ciladas contra a pureza - pois j i  niio conseyuia 
fugir -- enfrenta a nlorte corn coragcni, animada 
pela f6 e pelo anlor i castidade. Cliega o dia da 
coroa~iio. Grandc c ycral expcctativa. Aprescnta- 

sc a dorizela para travar o dilplo combate: pela 
wstidadc e pcla rcligiio. 1:rente ii firnleza de 
suas dcclar;i~Ces, )o tcnlor religiose de perder a 
pureza, ii prontidiio para o sacrificio, ao pudor 
por sc saber alvo de olharcs, conceberam o 
ncfiindo plarlo de arrebatar-lhe a F1, certos dc 
podcr, cni scyuida, dcspojii-la do beni que Ihc 
restava. Ofcreceni Q donzela a alternativa de 
sacrificar aos idolos 011 ser cxposta em lugar 
inlime. 

A tal proposta, a viryeni, 1130 por duvidar 
cle sun I:@, nlas por recear de sua castidade, 
entroll a dcliberar consigo: "Que fazer? Hoje 
serei nlirtir 011 pertnn~ieccrci virgem. 
I'rctcndcm roubar-lnc unla c outra". Mas, a 
virgerll n50 niercce esre lionroso nonie, quando 
ncga o Ator da virgindadc. 

1:ecIiai os oi~vidos. donzelas. A virgen~ 
consagrada a Dcus ti conduzida ao Illgar da 
inGrnia. Abri-os, agora, pordm, virgcns, qilc a 
virycnl dc Cristo podc ser cxposta, nunca, 
poreni, n~aculada. Onde quer que esteja a 
virgeril dc Deus, ai e teniplo da Divindade. 0 
rtnibicntc impuro n2o Ihe atinsc a castidadc, 
antes d ~atltifici~do por sua prescnqa. 

A ports do prostibulo, rei~ne-sc grande 
r~i~n~ero de libertitlos. Esquec;anl, ci virgens 
consagradas. nonics t5o torpes c atcntai aos 
mi1;lyrcs operados. cril favor dos niirtircs. 
Dentro. fecham a pomba, fora, grasnanl os 
al)utrcs, clispi~tando, qucrn prinieiro irlvcstiri 
conIra il prcsa. A virgctll, crltretanlo, nlilos 
alqadas aos ccus, como se estivera nun1 ternplo 
sagrndo, orava: "Cristo, que cm prescnqa de 
Danicl, dotilastcs o firror dos leiies, podeis 
tanibi.ni rcfrcar a ferocidade dos honiens. Pela 
vossa niiscriccirdia, o fogo transforrnou-se em 
orvalllo para os niancebos na fornalha da 
Uabilcnia. As otldas do nlar suspenderam-se, 
em nlnro, i passagcm dos judeus: Susana, 
prestes a ser executada, alcan~ou a vitoria sobre 
scirs caluniadores. Secou a mio ao que violava 
os dotis do tcnrplo. Pcriga o vosso proprio 
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tenlplo! Vos, ( ~ u c  vos opuscstcs no li~rto, 1130 
pcrrnitais a profana~4o ,!par nefantio sacrilcgio 
Glorificai, ainda unia 'vcz, o Vosso Notnc, 
conscrvanclo virgeni :lquela clue dcscjam pertier". 

Mal concluira a prac$io, cis qile aparece, 
siibitamente, urn soldatio tie aspecto atncaqador. 
A csta visio, rcccosrl n multidiio sc r-utira, da~ldo- 
Ihe passagcrn. l'ren~eu a casta donzcla, nlas n2o 
esqlieceu a passaycm cia I'scritura: "l>anicl - tliz 
ela consigo -, corrcndo ao 111~ar (10 s~~plicio, 
.rbsnlve~~ Su7ntlit, candcn;lda por toclo o povo 
Sob a apartncii~ tic lobo, se pode I)enl oc~iltar (in1 

cordeiro. Cristo quc possui tantas lcyidcs dc 
anjos, conta tambCm con1 soltlados na terra hlas 
n i b  scri o algoz cltic estri chcg;~ntlo'? N5o tenias, 
111in11n nln~a, so L.:lc podc filzcr nliirtircs": 6 
~;r.gelrl, tua 1:C tc salvoil! 

0 soldado diriyi-lllc a pnlavr-n: "Niio 
rcceies, minlia irm,'r. ('orno ir1n5o vim, a cslc 
I L I Q ; ~ ~ ,  para s;~lv;rr-tc ;I alnln c 1150 I>arit perdCla 
Pern~itc qlle cu ficli~e junto a t i ,  en1 cleksa dc t11;1 

viryirldadc. Entrci conlo sc fbra libcrtirio c, st' o 
consent ires, sitirei d;tcji~i corno nl6rtir. 'I'roq i~emns 
as vcstcs: convdrn a t i  as riii~lhas e a t i l i r i ~  :is tuas, 
e an~bas a Cristo. (.'om ;IS tl~as, scrsi verdadeiro 
soldado, $raps i s  minllas, corlscrvarAs a 
virgindadc. I'assaris, corn tal disli~rcc, 
despercebid;l, cncltlanto eil, despojado tia Crrda, 
serci perscy~itlo. Tonla o vcstt~iirio q ~ ~ c  oc1rltar6 o 
Icu !;ex0 c ct~trcga-nlc as tuns vcstcs clue nlc 
consagrariio nlhrtir. Encobre os nlcnlbros 
virgiuais colll o Illauto ~tlilitar - deScsa de tua 
castidadc -, dissinll~la sob o capacctc os cabelos c 
o rosto. Cosli~n~arll c~lve~~yc~nliar-sc os q l ~ c  
ficqiicritnrl> luynr ini:~mc. Unln tc-z f'orn, n,'i0 

voltes a cabcc;:~ p;lr;~ Iris, 'lcml)r;~ d:t rn~.illicr clc 
I..ot qttc sc tr;insli)rrnoti cln c s t i r ~ ~ ; ~  de sal, sh 
porquc 1:1rlqou 11111 nlli:~r, crilborn c:lsto, sol>r-c as 
cidadcs inil>udicns. 

N2o rectbics 1;tltar ;lo sacrificio, okreccr- 
mc-ci a Tlciis cur110 vitirlla, GIII tc11 I~iynr, e 111 

seras solriado tic Cristo, crn I J I ~ U  Iugar. Iixcrces ii 

gloriosa ~~iilicia da castidade que pelcja para 
alcan~ar rccompcnsas ctcrnas. 'l'cns a .caurnqa da 
justi$a q t ~ c  r o t  o carj)o C O I I ~ O  dcI'Cs;~ 

csl)iritu;~l. 0 esc~ido (la F6 ~ L I C  1150 tlefornia. 0 
cnpacctc da salvaqiio. Ondc cstivcl- Cristo, ali 
csti ;I gar;inti;~ (la nossa salva~iio. 0 honicm C a 
c:~bcq;\ da mulher, Cristo 6 a cia virgcni". 

Encl~~anto proferia estas palavras, 
e~tvolveu-a 110 ninnto, darldo-llic o aspecto 
sinistro de Iibcrtino c pcrscguitior. 0 cspc~nculo 
~itl~l~irkvel: ~ L I ~ I  liigar inl'art~c, ciisputando a 
palnla d o  martirin! Acornpanha o soldado e a 
virgc111, ~ ~ ~ L ' I . C I I I C S  110 SCXO, tiiils S C I I I C I ~ I ~ I I I C S  
par nliscric6rdia tlivina. 

('or11 i ~ s ; ~ s  cspirit~t;lis :I tlonzcla esc:ipa do 
I ~ I c ~ ,  clisfi~rqa(I;~ e -. caisa cstiipcnclg - IiOcrta-sc 
(lo Ii~l)anni., vir-gc~n c co~lsagratia a Cristo. 

0 s  circurlstntitcs q i ~ c  olllavanl c n50 vianl 
uivavnrn como ic6cs dinntc da uvclha, corllo 
lol~os diaritc I prcsa. (Jnl (icles, mais 
irlll)~~tlcritc, atrcvc-sc a cntrnr c, ao dcscobrir o 
ocor-r.ido, escl;irna: "6 protligio! Vin~os cntrar 
illlia jovcun c cis (lue sc nos degara 11111 I~o~nct i~ .  
Niio b Icnda aqliila qilc sc canta: quc unia 
clorizcla fbi substitliida pot. uma corqa, pois a 
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r~nlidfldo cstd mostrnndo umn virgcni substiti~ida 
por urn sold;\tio IT,  ~ i o  cntanto, c i ~  oilvisn dirct 
quc Cristo convcrtcm 6yun cm vinlio, c niio 
acreditava. Ei-lo agora, a nii~dar tambeni os 
scxos. 1:iljanios daqui, cnqilanto sonios o quc 
dranios. I'starci mudado? Dcvcsci dar crddito ao 
que vejo? Vim a unia casa suspcitn c sc nic 
depara unl fi;tdor. Saio, poreni. mutiado, Iiois, 

- ondc cntrci adi~M'cro,rlai sairci casto". 
Dcscobcrto o !$to - porcluc cra justo Iixse 

coroado t5o gencrosa cnn~pcSo -- o soldado fbi 
corlderlado c111 lugal- (la virgcrn I!< assir11 quc 
vemos sair do lupanar nao 'sb virgcm, mas 
tambem ~nirtircs. C'onta-sc quc a donzcla 
comparcccu ao local do suplicio c disputou corn o 
scntcncindo a Iionra d c  niorscr, cluantlo, cntcio. clc 
rcplicou: "fi~i co~iticrlndo i ti1o1-tc c a scntcnqa quc 
rllc atinyiu tc abiolvc~~". fila, 1,ordrii. comcqou a 
protcstar: "nc?o tc cscollii fiaclor dn minlia morte, 
Illas te accitci conio garantiit ;da minlia casticladc. 
Quando pordm, sc rcclania cl'uszo dc sanyuc, niio 
dcscjo fiatlor. 'T'cnlio corn ~ L I C  payas Atinyc-nic 
csta selitenCn prof'crida por minha cau.t;a. 
Cet-tamcntc, sc cu tc Iiouvcssc constituido fiados 
dc ~iii~ilia fortuna c, na ausCticia, o j u i ~  cntscyassc 
os tcus bcns ao crcdor, rccorrias a niim para 
libcrtar-tc corii nicu patrimiinio. Sc a isso mc 
recusasse, qucm n5o mc julgaria digna (la mais 
iytioniiniosa niot-tc? Quatito mais importatltc c 
cssc assutitol Morrcrci inoccntc para ncio tnorrcr 
culpada. Niio existc nlcio tcnno. 011 scrci, liojc, rC. 
dc teu snnguc, ou mirtir' do nicu. Se virn 
rlcl)rcssa, qi~cm ousnr6 mc i~tll~cdir? Sc ( ~ C I I I O ~ C ~ ,  

clucni ousari absolver-nlc? 

L)c\lo ninis A justiqa porquc niio apcnas rd 
cia ~ ~ - i ! ~ r i n  li~ya, Inas tambdrii d n  mostc alhcia. 
Scjitm cntrcgucs ,i rnortc os mcmbros quc nilo 
acolhcrani i t  desonra A virgem esti pronta para 
scr fkrida, nunca, pordm, para scr i~ltrajada. 
I:uyi (la dcsonr, , niio do martirio. Cccii minlia 
vcstc. mas ndo rcrieg~~ci minlia protisscio. Sc nic 
privas da ~norte, nrio me rcsgatastc, nias mc 
iludistc. N,?o discutas. ncrn mc contradigas, n'io 
tnc lxivcs do bcncficio quc me alcanqastc. 
Ncyanclo csta scntcnqa, t u  mc cntrcgas ii 

corldcr~aqiio orccedcrltc. I'rocas apcnas ilnia 
scntenca por outra. Se a segunda n2o me atingc, 
a primcira mc condcnn. I'odcmos ambos 
cumprir a II ICSII~;~  scntcnqa, sc conscntircs que 
cu sctjit csccutrida ern primciro lugar. Niio tc 
podcni inlXsir outro castiyo, LI niio scr a nior.tc, 
cnqi~anto quc nunla visycrii a castidadc sc aclia 
cs11ostf;t no pcriyo. blaior scr6 tila glbria, 
consentindo que cu scja mfirtir, do que me 
dcisa~ido, ~iovamcntc, sirjcita a ul~rajcs". 

()tic OU~I-o  dcsctilacc sc podcria cspcrar? 
A cotltcncla tcrrninou con1 a vitoria dc ambos: 
1150 sc Ihcs .dividiu a coroa, antcs sc Iha 
aumcntou. Eis conlo cstcs santos niirtires sc 
bct~cliciararii mutua~iicr\tc: cla cicu causn ao 
martisio, cle o consumou. 
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Um dos protagonistas do rnilagre que vatnos 

narrar 15 o crnincntc medico-cirurgilo franc&, c 
. grandc pcsquisador no cnrupo da biologia, Alexis 
Carrel. Ele Soi Iaureado corn o pren~io Nobel de 
19 13. Ele era um homem sem E:c. 

I-ierdara de sua hmilia a b'e Catblica, mas os 
estudos fcitos cm arnbicntc positivists Ihe haviani 
fcito tornar-se unl agnkstico. Sornente accitava o 

. experimental como ccrto. 
Mas, apcsar disso, Carrcl c uni homcm rcto 

e clue niio (per trair H Verdatle Ele ovve filar dos 
milages de Lo~lrdcs e diz: "/I cura repentiria de 
uma mol6stia orginica, a reconstitui~ilo de uma 
pcrna qucbrada, a cura instantinca dc ulrla 
luxaqio congcnita, o desaparecimento dc ilm 
cincer, sc tudo isso fosse constatado. . levaria a 
aceitar a interfert51cia de um Podcr Sobrenatural". 

E corn esta t1isposic;ilo de reverCricin li 
Verdade, que Carrel parte d't: Lyon - oncie visava 
uma cadcira na Fsculdndc dc Medicina . 

substituindo urn medico que, na illtinla hora se vZ 
impedido de acompanhar unia pcregrinaqh 
lioncsa a Lourdcs, prcstando scus scrvicos 
clinicos aos doentcs. Vai em luyar do colega, 

ctrrioso por vcrificar, ncssa oportunidade que se 
Ihe, oferece risonha, o que ha dc serio ern tudo o 
quc se propala da famosa cidade das apari~des 
dc Nossa Scnhora. 

Sob sua resporisabilidade viajam trczentos 
enf'crtnos, ctitre os quais cstA Maria Bailly, 
jovenl de vinte e dois anos, que precisou, logo 
tla partida do trcm, do scu socorro. Scu estado d 
grave. 

Em 1-ourdes, a padecente 6 iriternada no 
llospital de Nossa Senhora das Dores, sala da 
Imaculada Concci~iio, rescrvada aos cnfcrmos 
de rnaior gravidadc. I'or causa de unia piora, 
acodc-a o Dr.Carrel que, depois de exatnina-la 
dcmoradanicnte, diagnostics: "6 uma peritonite 
tuberc\llosa no set1 uhimo periodo ... pode viver 
algilns dias ainda, mas csta pcrdida". -. Irava-se ent5o ligeiro diilogo entre a 
enfernieira e Carrel em que transparece o 
cstado critic0 da pacicntc. 

A crlfcrrlicira pcrgunta: 
"Dr. podemos lev&-la As piscinas? Ela 

disse-me que fazia quest30 de ser banllada, pois 
para isto c quc tinha vindo". 

Antcs dc rcsporlcicr Carrcl pcdc a opiniiio 
de urn colega de BordCus. 

$6,: t , a  agonia. Ela pode morrer no 
caminho". 

Insistc a cnfermcira: 
"Essa jovenl n5o ten1 mais nada a perder. 

Scria cruel recusar-ll~e a suprema felicidade de 
scr conduzida A Gn~ta". 

"l'ois bem, afirma Carrel, vou 
acompanlii-la". 

E voltando-se para os colesas presentes: 
"Van~os tcntar o i~npossivcl prodigio: a 

rcssurrciq8o dc trma morta. 0 dilema c formal: 
a nlorte ou o milagre. Se essa curar-se, creio no 
niilagrc". 

'I'amanha d a certeza que tem Carrel da 
mcme iniinente de sua cliente e de que por . 
conscguintc. fo r~a  nenhuma C capaz de salva- 
la! 

Mas qi~antlo a descnganada entra na 
piscitla, a. compaisiio dc Carrcl, scntado 
dcfronte da piscina das niulheres, e tanta que, 
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sem embargo, arranca do fundo de sua alma esta 
prece emocionantc. 

"6 Virgcm Maria, se nio ks um mito criado 
pelos nossos ckrebros, curai essa jovem que, 
realmente sofreu demais, c fmei que, 
reencontrando-a viva na saida da piscina, eu possa 
crer" . 

lmergir a inoribunda na igua nio 6 possivel 
As enfermeiras que por csta razio contentam-se 
em aplicar-lhe algunias locijes que .provocam 
dorcs atrozes. Da piscina Icvam-na para a Gruta. 
Carrel diz as enfermciras: 

"Se precisareni de mim, estarei 18". 
De fato, mais alguns instantes e Carrel cheS - -. 

C i t a  andc cstava scu colcga dc Bordeus. 
Dcpois dc fitar dcrnoradarncntc aquela quc ambos 
julgavam agonizante, Carrel fala para o colega: 

"Veja nossa doente, nio Ihe parcce quc esta 
me1 horando?" 

"Quasc nada ... sc d quc nio csta morta". 
"Todavia", observa Carrel, "as pulsaqiies 

baixaram e a respiraqfo tambCm". 
"Scm duvida, d o fim" - obscrva o medico 

de Bordeus. 
Carrel, porCm, nZo shi de pcrto d; infeliz. 

Fica observando-a sem saber se saira dali com 
vida. Mas, poucos rnonicntos dcpois, surgcni 
transformaqdes fisicas surprcendentes: o ventrc 
abaulado baixa, indicio de desaparecimcnto de 
tumefa~Zo, o coraqio retonia a regularidade de seu 
ritmo, as orclhas, as iniios c o nariz aprcsentam 
sinais de calor. NZo e a vida que torna contra 
todas as desesperanc;as? Num dado momento, 
Carrel interroga a cliente: 

"Como se scr~tc?" 
"Muito bem. NBo muito forte ainda ..." e 

suspirando de felicidade: "sinto que estou 
curada". 

Carrel assistira ao milagrc. Corrc ao 
Gabinctc mddico para contar o fato ao 
Dr.Boissarie. Este ao ouvir sua narrativa Ihe diz 
que, em Lourdes, todos os csnccres, as 
tubcrculoscs, os tumorcs desaparcccm. E quc a 
"peritonitc tuberculosa" niio sera a prirncira. 

Fica combinado que no dia seguinte a moc;a 
sera examinada. Indo ao hospital, a noitinha do 
mesmo dia, Carrcl submctc-a a mcrjculoso cxamc 
e cosntata que nio havia nenhum vcstigio do ma1 
que a acometera. 

S a n t u a r i o  de Lourdes 

Carrel se emociona. Tern a impress50 de 
tcr rcccbido uma pancada na cabcqa. Tremc. 
Passam outros medicos por ali e cle diz que cla 
parece curada e pede que eles a examinem. 

Durante o exame ele reflete: "e certo que 
o seu cstado gcral era extremanicntc grave. Ela 
esti curada. E o rnilagre ... 0 grande milagre ... 
Se verdadeiramente e urn milagre, impossivel 
n8o admitir o Poder Sobrenatural". 

Acabado o cxamc dc scus colcgas, Carrcl 
pergunta-lhes sc eles haviam achado alguma 
coisa. E eles respondem que nZo haviam 
achado absolutamente nada. Que ela estava 
curada. 

"E uma cura que nfo se pode explicar por 
mcios naturais", pandera urn dos medicos. 

"6 urn grande milagre", reforqa urn 
mddico italiano aparccido em pleno exame. 

Dai em diante, Alexis Carrel niio sera 
mais o mesmo; acredita em Deus. Acredita na 
Santissima Virgem, e tambem acredita no 
Sobrcnatural. Para elc, a Virgcm dcixou de ser 
um mito criado pcla crcdulidade popular. 
Quando perguntam a ele qua1 a causa do 
milagre, ele responde sem pestanejar que e a 
Virgcnl Maria quc age dirctamcntc, por urn 
fcn61ilcno sobrcnatural. E elc vE a aq5o dEla 
tamben~ na obra de Lourdes, ele vC que Ela age 
ao ser invocado o Seu Maternal Auxilio. 

Quando clc volta para a Faculdade de 
1-yon, comcgam a perguntar-lhc acerca da 
mow. 

"A SANT~SSIMA VONTADE DE DEUS DEVE'SER CENTRO DE TODOS OS TEUS DESEJOS E 0 
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t r Q ~ o  4 fbito da javcn~ erlformn?". 
"Estti curada". 
"Curada??? Como???" 
"Subilah~c~~lc.  Contplclan~ct~lc curada. 

Acabo k'constuti-lo". 
"QUC aco~it CCCII?". 
"Lourdcs". 
E diatltc dos I isos que os u~ddicos il~crCdulos 

davam, clc diz quc quando sc haviam csgotado 
todos os  rccursos Ilu~iianos, buscou-sc o auxilio dc 
Nossa Scnhora. Nfo Ihc dcixani tcrminar c dizcm 
a clc quc con1 suns rlovas iddias n8o havcria lugi~r 
para cle na Faculdadc. 

Q i ~ e  rcsta a Carrel'? Elc vai para os Estados 
Unidos c adquirc notoricdadc mundial corn suas 
pcsquisas sobrc sutura dos vasos sanguincos. 
ganhando o Prtitiiio Nobel de niedicina dc 19 13. 

Ao morrcr cril novonibro dc 1944, 
reconfortado pclos Sacramcntos dn Igreja, clc 
exclama: "k tlii t~ola da rnorto clue se scntr: o nada 
dc todas as coisas. Conquistci a L'arria. No ~nurtdo, 
falani dc mim c dc niinhas obras: Mas diantc dc 
Dells, nfo passo dc utna criancinlia, dc uma pobrc 
criatiqa". 

FANOSO MEDICO, CIRURGIAO E 
0 1 6 ~ 0 ~ 0  FRANCES, GANHADOR 
DO P R E N I O  N O E L  'DE MEOICI -  
NA DE 1913, QUE SE CONVER- 
TEU A 0  C A T O L I C E N O  A 0  PRE- 
SENCIAR EN LOURDES 0 N I L A -  
GRE QUE ORA NARRANOS 

COIJABORE C9M 0 DESBRAVADOR 
+ Atravcssamos dias dificeis. E sabido yuc ocorrem dificuldadcs financciras em nosso pais. 
+ Qumto 3 nos, os gastos crcsccram dc fomia assustadon. So para dar urn cxcn~plo, a tarifa dc 

corrcio aunictitoir-nos considcravcl~iic~ltc. 
+ Ndo qucrcnios c niio podcmos mudar o quc nos propusenlos dcsdc o nosso primciro ntimcro, 

qua1 scja, "0 Dcsbnvador" dcvc scr gratuito c, coril nusilio dc Nossa Scnhon, continuad a se- 
lo. 

+ Mas, niais uma vcz pcdin~os sun colnbon~~50. Qunlqocr qumtia c prcciosa. Basta vote ir aos 
bancos mcncionndos, crii qualqucr ngcncia dclcs, c fazcr o dcposito nas contas quc scgucm. 

BANCO ]TAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agencia 0003 - Merclirio) Silo Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agtncia 278-0 - Gashmetro) Silo Paulo - SP 

Em nome dc GREMIO SANTA MARIA 
QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 

'.6 INL3IGNO 0 C R I S T ~ O  DO NOME QUE LEVA. SE NAO TEM 0 AFA DE 
IMITAR; FIELMENTE. A J E S ~ J S  CRISTO" (S(To ('iprinrro) 



Gravura francesa do s4culo XIX: a morte sem o cadter de horrordos dias de hoje - - 

hora de nossa morte... 
Na Hnsia de gozar a vida, muitas pessoas 

levam ulna csistC11cia extremaniente 'agitada. 
Procurarn desfiutar cada' seyundo, aproveitar 
cada momento, tercm, cnfim, uma vida rcgalada. 

I'ensani em tudo quc n isso leve: dinheiro, 
carros, motos, roupas, joias, cnfeitcs ctc. S5o t8o 
fieis nesse r~iistcr que se poderia falar que 
praticam um culto: o "culto de gozar a vida". 
, Nada mais vale para cssas pessoas -- que 

hojc siio tantas - a nio ser "curtir" a vida, como 
se a vida fosse um limiio que vai sendo 
espremido para dar satisfaqgo a quem torna o 
suco. 

Entrctanto, como vio sc desiludindo cssas 
pessoas! Seja pclo fato de niio satislazercm suas 
pessimas aspira~des, seja porquc as coisas da 
terra niio realizam o homem, seja porque urn dia 
a "curtiqiio" acaba, scja por causa da Tdadc, a 
frustraqiio e o vazio viio chegando. 

- E, essa frustraqiio c esse vazio viic ficando 
mais patentes na medida em' que se aproxima o 
momcnto final dcsta vida. Na vclhice ja nio 
cabern sonhos mundanos, ja nHo ha lugar para 
"curtir" a vida e so fica restando a espera da 
morte. Mortc essa para qua1 a niaioria dos 
homcns niio sc prcpara. 

Sim, como vai pensar na morte quem so 
cluer ayrovcitar essa vida? E, no entanto, este 
rnomento supremo C o mais irnportante de nossa 
vida, pois nele se decide o destino eterno da 
pessoa. A morte com pecados mortais jainda que 
com um so) leva ao inferno; a morte na h izade  
com Deus leva ao CCU. 

E, na grande maioria dos casos, a morte 6 
conforrye a vidg: vida correta, morte boa; vida 
ma, mortc ruim. 

Sendo assim, 6 Ioucura extrema niio penbr 
na nlorte, nIo se preparar para ela, ou viver de 
rnaneira pecaminosa. Urn dia essa Ioucura sera 
cobrada e cntio o preGo a scr pago sera a eterna 
condenaqio. 

w 
Para que isso niio ocorra, vivamos desde ja 

de forma a nada temer no ultimo instante. 
Rczcmos a Nossa Senhora para que Ela nos f a g  
ver como devemos sem6re pensar nurna boa 
morte. Pe~arnos, pois, a Ela que nos de urna 
santa vida. Rezemos para que EIa nos ampare, 
agora, e na hora de nossa rnorte. 

"NADA SE PODE IMAGINAK DE MAIS GLOKIOSO.+IADA DE MAIS NOBRE, NADA, SEM DUVIDA, DE 15 
MAIS 1-IONOR~FICO. QUE PERTENCER A SANTA, C A T ~ L I C A ,  APOST~I.ICA B ROMANA PCRE4A (Pi0 XI0 



QUE, CRISE E ESSA? 

De tanto ouvirrnos falar em situa@o 
econ6mica ruirn, de tanto se comentar o assunto 
crise, a maior parte das pessoas aprendeu a 
conversar, a pensar como se vivessemos numa 
situa~do desesperadora em que a fome e a 
miseria s i o  realidades incontestaveis. Sera que 
e essa realnlente a situa@o? 

Varnos examinar alguns ,fates que 
demonstram exatamente o contrario. * 

Nos charnados feriad6es (fins de semana 
prolongados) e mesmo nos fins de semana 
comuns nao se encontra nas grandes cidades 
uma passagem de h ibus,  de trem ou aviao para 
as estancias balnearias ou niaritimas e, por 
outro lado, as estradas ficam empanlurradas de 
carros que se dirigem a esses locais. Que crise e 
esta? 

Seis horas da tarde. Seja num grande bar 
do Rio de Janeiro ou Silo Paulo, seja nurn 
botequim de uma'pequena cidade do interior, 
v6em-se mesas replelas de garrafas de cervkja 
vazias. Que crise e esta? 

Alem de seu teor francamente imoral, as 
modas se caracterizam atualmente pela 
mudanqa continua. Hoje, usaln-se cores fracas, 
amanhi fortes; agora, sapato alto, amanh5, 
sapato baixo. Pois bem, nunca corrlo hoje as 
moqas seguiram corn tanto rigor as niodas. 
Jovens de todas as classes fazern quest50 de 
s t a r  na crista da onda corn qualquer moda, Que 
crise e esta? 

0 video-cassetes, os aparelhos de som 
s5o objetos que podem ser usados quer para 
coisas otimas, quer para pessimas. 

0 video-clubes, as lojas de disco na sua 
grande maioria divulgam - e cobram caro - 
filmes e musicas pessirnas. Pois bem, tais 
estabelecimentos vivem lotados e sempre 
faturando alto. Convenhamos que fitas de ? 

P video e discos nao sSo generos de primeira , 
neceqsidade, logo perguntamos: que crise e ' 

esta? 
Chega a ser impressionante a fortuna 

que as chamadas "escolas de samba" e seus 
participantes gastam para o carnaval: 
instrumentos caros, trajes exdticos, carros e 
luzes. Que crise 6 esta? 

Poderiamos alongar os exemplos ate 
er~joar. Mas o que dissemos basta, tal e a sua 
evidencia, para demonstrar que a chamada 
crise tern aspectos que v8o alern da economia. 
Sua raiz e moral e principalmente religiosa. 

Para gozar a vida e para pecar as 
pessoas arrumam dinheiro, e muitos vivem a 
se queixar porque n.80 tbm tanto quanto 
desejariam para "curtir" a vida. Dai revoltam-se 
e espalham revoltas. 

Se no lugar de pensar em gozar a vida 
ou em luxos desnecessArios os homens 
pensassem em Deus, a crise para eles 
sumiria. Disso temos certeza. 

A soluNo para qualquer crise e seguir o 
que Nosso Senhor disse: 

"Buscai, pois, em primeiro lugar, o Reino 
de Deus e a sua justip, e todas estas coisas 
vos sera0 dadas de acrescimo" (S io  Mateus, 
Vl, 33) 




