


"E o Senhor Jesus foi t o  misericordioso e amoroso para comigo, me fez 
enxergar a sua luz divina, me fez ver que neste mundo niio me encontro mais 
sozinho, agora tenho amigos sinceros, eu tenho voc&s que fazem parte desta 
revista e agora passariio a fazer parte da minha vida. 
Obrigado Senhor Jesus pelo seu imenso amor por mim. 
Obrigado firgem Maria pelo seu carinho maternal. 
Que Deus abengoe esta revista e a Virgem Maria com todos os Santos ilumine o 
caminho de cada um de vods. " 

ELLANE LOUREWO DA SILVA 
JACARE~ - SP 

"Por intermedio de um padre da Diocese de Anapolis Jiquei 
conhecendo este tfio importante boletim catdlico. 
Todas as materias sdo otimas; ajudam muito na vida espiritual de 
todo cristiio. 
Por isso gostaria de recebe-lodiretamente em minha casa. Se for 
precis0 mandar alguma quantia em dinheiro, comuniquem-me, 
pois se eu puder, corn todo prazer, ajudarei essa causa tiio 
necessdria nos dias de hoje: levar a toda criatura as maravilhas 
de Jesus Cristo, mediante a luz da Santa Madre Igreja. 
Que Nossa Senhora Auxiliadora, ajude toda a equipe, com suas 
gragas. " 

"Primeiramente espero que esta o encontre e os seus em perfeita 
paz e saude. 
Escrevo-lhe esta para comunicar-lhe que estou neste novo 
endereqo, que segue em anexo. 
Gostaria de mandar uma colaboraqfio da revista "0 
Desbravador". Espero que voc2s me mandem, se for possivel, 
exemplares do Desbravador, e tambkm como devo fazer para 
remeter a minha colaboragiio. 
Que Deus abengoe a todos voc2s da revista "0 Desbravador". " 

VALDMNO ALVES DE SOUSA 
SA"0 PA ULO - SP 

"Que a Paz do Senhor e o Amor de Maria estejam com todos do 
'%rt?mio Santa Maria". 
Em atenqiio a sua carta de 20/09/00, envio junto a presente uma 
modesta colaborap70, em cheque." 
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REZAI 0 E R C O  TODOS OS DIAS 
(NOSSA CS'ENHORA EM ~2 'IIMA) 

1 



Editorial 

'Rezai o tergo todos os dias". 
Esta fiase, Nossa Senhora pronunciou em 

todas as seis aparig6es em Fatima. 
E tambem ela a fiase mais citada nos quase 

vinte e um anos de "0 Desbravador". 
N ~ , , - V A - J -  - a M8e Celestial 

ostra como tem 
_ _ _. - --------- 

rezar o terqo do Rosirio hoje e jamais va dormir 
uma noite sem o fazer. E, se vocC o rezava e 
deixou de faze-lo, retome agora, retome ja essa 
pratica e n8o a deixe mais. 

Todos que rezarem o terqo sentiriio a sua 
maravilhosa ag8o. E, sem medo de errar, 
podemos dizer que o terqo e meio facil e 
seguro de se chegar ate Deus. - 

Ieus ensinou o E orago do rei, do principe, do operririo, 
Gusm80, essa do pobre, do letrado e da pessoa sem cultura. 

1 ficacissimo na E enfim a oraqiio que mais agrada a Nossa 
danqas radicais Senhora e que Ela em Fatima fez questZo de 
Ih6es de almas tanto pedir. 

I Obedegarnos a seus pedidos e rezemos o 
unir fa~nilias, tergo todos os dias. 

c ,ios, de mudar 
C 

odos aqueles 

um 

0 

'd 
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A 10 de marc0 de 1615, em Glasgow, o ilustre rnissionario jesuita, Siio Jolo Ogilvie, subia ao 
cadafalso la expiar com o suplicio da Iorca, o "crime" de k r  pregado o Evangelho, o "crime" de ser 
sacerdote catolico. 

Nessa hora suprema, de pe, em cima do estrado donde dominava vhrios milhares de espectadores, 
querendo deixar-lhes uma lembranqa e, sirnullanearnenle, urn penhor daquela Fe por que se sentia felk em 
morrer, pegou um unico objeb que h e  restava, urn krco, e arremessou-o corn I o r ~ a  para o meio da 
multidlo. Ora, acontcccu quc o tcrqo foi batcr cm chcio no pcito dc urn rapaz hlingaro, calvinista, Jolo dc 
HeckersdorK, que faka viagens de esludo e recreio e nesse dia se encontrava casualmenle em Glasgow. 
Ele ficou prolitndamenk emocionado. A lembranqa daquele Lerqo perseguiu-o em loda parle, ale o dia em 
que abjurou a heresia em Roma, aos pes do Sanb Padre. Disse inheras  veLes, ale morrer, que attibuia ao 
terqo sua conversZo. 

0 presenle caso e recenle. Num campo de concenlraqlo da Siberia, urn Padre eski curnprindo pena 
de prislo que injustamente 'he impbs o comunismo ateu. Nlo Ihe deivam sequer levar seu roskio. Mas, 
ele o reza nos dedos e aos poucos, vai fazendo utn con1 migalhas amassadas de plo. Com isso, ele da uma 
grandc mostra dc sua dcvoqlo ao rosario: c tcstcmunha scu amor filial a Nossa Scnhora. Essc Rosirio, 
reib com devoqiio e suor roi por mlos generosas enviado ao Papa. 

0 terceiro rosario e de alguem que voct5, carissirno leitor conhece muitissimo bem: e o seu roshio. 
Sim, niio se entende urn verdadeiro catolico que niio reze o seu terqo todos os dias, e nos cremos que v d  
C urn verdadeiro catolico. Mas, se porventura vocC nio reza o terqo, vote niio possui urn rosario, nos Ihe - . 
recomendamos que passe a ter um, passe a reza-lo todos os dias e corn isso v o d  agradara imensamente 
Nossa Senhora, que fara de vocC urn verdadeiro catolico, urn verdadeiro devoto do Santo Rosario. 

--- 

"ES PO E EM PO TE MS DE TORNAR 
(Gen 3. 19) 



Et ibunt hi in supplicium aeternum. 
E estes ido  para o suplicio etemo (Mt 25.46) 

Se o inferno nPo fosse etemo, nPo seria 
inferno. A pena que dura pouco, nPo i grande 
pena. Se a urn doente se rompe urn abscess0 ou 

- queima uma ferida, nPo deixari de sentir dor 
vivissima; como, porirn, esta dor passa em breve 
n5o se pode considera-la como tormento grave. 
Seria, pori*,l, grande suplicio, se a intervenqPo 
cinirgica perdurasse semanas ou meses. Quando 
a dor i intensa, ainda que seja breve, torna-se 
msuportivel. E nPo apenas as dores, atk os 
prazeres e as diversdes, prolongan do-se em 

i demasia, um teatro, urn concerto, continuando, 
sem interrupq;io, durante muitas horas, causaria 
tidio insofrivel. E se durassem um m&, um 
ano? Que seri, pois, no inferno, onde niio C 
miisica, nern teatro que sempre se ouve, nern 
leve dor que se padece, nern ligeira ferida ou 
superficial queimadura de ferro candente que 
atorrnenta, mas o conjunto de todos os males, 
de todas as dores nQo em tempo limitado, mas 
por toda a etemidade? (Apoc 20,10). 

nern de cem, nern de mil, nern de cem mil anos, 
trata-se de sofrer para sempre penas terriveis, 
dores sem firn, males incalculiveis sem alivio 
algum. Portanto, os santos gemiam e tremiam 
com razQo, enquanto subsistia, com a vida neste 
mupdo, o perigo de se condenarem. 0 
aventurado Isaias, posto que passasse os dias no 
desert0 q t r e  jejuns e penitincias, exclamava: 
"Infeliz de mim, que ainda n5o estou livre das 
chamas infernais". 

Aquele que entrar uma vez no inferno jamais 
said de li. A este pensamento o rei David 
exclamava trGmulo: "NQo me trague o abismo, 
nern o poqo feche sobre mim a sua boca" (S168, 
16). Apenas urn rCprobo cai naquele poqo de 

1 
torrnentos, fecha-se sobre ele a entrada para 
nunca mais se abrir. No inferno s6 h i  porta para 
entrar e nHo para sair, disse Eus6bio Emiseno; e 
explicando as palavras do salmista escreve: "0 
poqo niio fecha a sua boca, porque se fechari a 
abertura em cima e se abriri em baixo para 
devorar os rkprobos". Enquanto vivo, o pecador 
pode ter alguma esperanqa, mas, se a morte o. 
surpreender em pecado, perderi toda a 
esperanqa (Prov 1 1, 7). 

Esta eternidade C de f6; niio i simples 
opiniPo, mas sim verdade revelada por Deus em 

ri 
muitos lugares da Sagrada Escritura. "Apattai- 
VOS 

ir50 - 
de eterna perdiqPo. Todos see0 assolados pel0 
fogo" (Mt 25, 41. 46; 2 Tes 1, 8. Mc 9, 48). 
Assim como o sal conserva o alirnento, o fogo 
do inferno n5o s6 atorrnenta os condenados. I \ \  I 

mas, 
sal, 

de mim, malditos, para o fog0 etemo. - E 
estes ao suplicio etemo. - Pagar50 a pena 

, ao mesmo tempo, tem a propriedade do 
conservando-lhes a vida. "Ali o fog0 

calabouqo! Se o inferno durasse, nPo cem anos, 
mas apenas dois ou trts, j i  seria loucura 0 TEMPO PA: 

incompreensivel que por urn instante de prazer 
A E T E R N I D N  
IREMOS PAR/ - - .. .- -- 

nos condenissemos a esses dois ou t rss anos de MORRERMOS CON UM Sb PECADO 

Insensato seria aquele que, para desh ta r  urn 
dia de divertimentos, quisesse condenar-se a 
uma ~r is5o de vinte ou trinta anos num 

%A. A MORTE VEM. 
3E SE APROXIMA, 
4 D INFERNO ' SE ' 

tonnento gravissimo. ,Mas nPo se trata de trinta M O ~ T A L  

"0 PECADO ENTREGA 0 HOMEM A 0  P ~ D E R  DE SATANAS" 
, (S. Jo60 Crisostomo) 



Se os condenados pudesse~n ao menos 
embalk-se em alguma enganosa ilusHo que 
aliviasse o .seu desespero horrivel! ... 0 pobre 
enfermo, ferido e prostrado em seu leito, 
desenganado dos midicos, talvez se iluda a 
respeito de seu estado, pensando que encontre 
algum midico ou remkdio novo que o possa 
curar. 

0 mfeliz delinqiiente, condenado i prisPo 
perpitua, tambim procura alivio em seu pesar 
na esperanqa remota de evadir-se e desta 
maneira obter a liberdade ... Conseguisse sequer 
o condenado iludir-se assim, pensando que 
algum dia poderia sair da sua pnsPo! ... Mas nHo; 
no inferno niio h i  esperanqa, nem certa nem 
provivel; niio h i  ati  um quem sabe? Consolador 
(S1 39, 21). 0 desgraqado riprobo veri sempre 
diante de si a sentenqa que o obriga 3 gemer 
perpetuamente nesse circere de sofrimentos. 
"Uns para a vida etema, e outros para o 
oprobrio que teriio sempre diante dos olhos" 
(Dan 12, 2). 0 riprobo nPo sofre somente a 
pena de cada instante, mas a cada instante a 
pena 63 eternidade. "0 que agora sofro, diri, hei 
de sofrt-lo sempre". "Gemem os condenados, 
diz Tertuliano, sob o peso da eternidade". 

Dinjamos, pols, ao Senhor a suplica que h e  
fazia Santo iigostmho: "Queimat, corta e niio 
nos poupeis aqui, para que sejarnos perdotldos 
na etemidade". 0 s  castigos da v~da presente siio 
transitonos: ",As tuas setas passam. A voz do teu 
troy50 rolou" (S1 76, 19). Mas os casagos da 
outra vlda nunca t tm fim. Temarno-lo, pols. 
Temamos 3 voz do troviio com que o Supremo 
Julz pronunc~ari, no di3. do juizo, sua sentenqa 
contra os riprobos. "Apartai-vos de mtm, 
malditos, para o fog0 eterno". Diz a Escntura in 
rota. porque a roda i simbolo da etemidade, que 
niio ttm fim. Grande e o casugo do mfemo, 
porim o que mas nos deve assustar C ser 
~rrevogi~el (Ez 21, 5). 

Diri, porkm, o incrkduio: Onde esti a justi~a 
de Deus ao castigar corn pena eterna urn pecado 

-que dura um instante? ... E como, 
responderemos, como se atreve o pecador, por 
urn prazer momentineo, a ofender urn Deus de 
majestade infinita? "At6 a justisa hurnana, disse 
S. Tomb, mede a pena, nPo pela durasPo, mas 
pela qualidade do crime. N5o 6 porque o 
homicidio se cometa em um momento que se h i  
de castigar tambCm com pena momenthea". 
Para o pecado mortal, um inferno i pouco. A 
ofensa feita i Majestade infmita deve merecer - 
castigo infinito, diz SPo Bemardino de Sena. 
Mas como a criatura, escreve o Doutor 
Angklico, nS,o C capaz da pena infinita em - 

intensidade, (: corn justiqa que Deus toma a pena 
infmita em dura@o. 

Alim disso, a pena deve ser necessariamente 
etema, porque o r6probo jamais poderi prestar 
satisfaqgo por sua culpa. Nesta vida, o pecador 
penitente pode satisfazer pela aplicaqgo dos 
merecimentos de Jesus Cristo; mas o condenado 
n2o participa desses mkritos e, portanto, n2o 
podendo por si satisfazer a Deus, sendo etemo 
o pecado, etemo tarnbim deve ser o castigo (S1 
48, 8-9)- "Ali a culpa - disse o Belluacense - 
poderi ser castigada, mas jamais expiada" (Lib. 
11, '3 p.), porque, segundo Santo Agostinho, "ali 
o pecador 1 incapaz de arrependimento". 0 
Senhor, portanto, estari sempre irado contra zle 
(Mal 1,4). E ainda que Deus quisesse perdoar ao 
rCprobo, este nHo aceitaria a reconciliaqPo, 
porque sua vontade obstinada e rebelde esti 
contirmada no 6dio contra Deus. Disse 
InocGncio 111: " 0 s  condenados nPo se 
humiharPo; pel0 contrkio, cresceri neles a 
perseveranqa do 6dio". 

As vezes niio percebemos que o dembnio nos tenta 

06 "QUEM PENSA N A  MORTE TUDO LHE PARECE VIL" 

lo . ,  + 



S.Jer6nimo afirma que "nos reprobos, Q 

desejo de pecar C insaciivel" (Prov 27, 203, A 
ferida de tais desgraqados C incurivel; $porque 
eles mesmos recusam a cura Oer 15, 18). 

No inferno; o que mais se deseja C a morte. 
"Buscar50 os homens" a morte e .nPo a 
encontrarPo" (Apoc 9, 6). Por isso, exclama SPo 
JerGnimo: "0 morte, quPo agradivel serias 
iqueles para quem foste d o  amarga!". Disse 
David que a molrte se apascentard com os 
rkprobos (S148, 15). E explica-o, SPo Bernardo , 
acrescenmd~ que, assim como, ao pastar, os 
rebanhos comem apenas as pontas das ervas e 
deixam a raiz, assim a morte devora os 
condenados. mata-os a cada instante e conserva- 
lhes a vida para continuar a atomenti-10s com 
castigo eterno. De sorte que, diz S.Greg6ri0, o 
rkprobo morre continuamente sem morrer 
nunca. Quando um homem sucumbe de dor, 
todos d m  compaixHo dele. Mas o condenado 
nPo teri quem dele se compade~a. Estatd 
sempre a morrer de anghtia e nPo encontrari 
comiseraq50 ... 0 imperador ZenPo, sepultado 
vivo numa masmorra, gritava e pedia que, por 
piedade, o retirassem dali, mas nPo o atenderam 
e, depois, o encontraram morto. As mordeduras 
que a si mesmo havia feito .nos braqos, 
patenteavam o horrivel desespero que sentira ... 

\ 

i \,'I 
0 s  ~,Fo~8enados, exclarnk SPo ' Cinlo de 

I 
Alexandria , ptam no circere infemal, mas 
nlnguem acode a liberti-10s; ninguCm deles se 
compadecera jamas. 

E quanto tempo durar6 t5o A t e  estado? ... 
Sempre, sempre. l2-se no Exerct'n'oos Espin't~tais, 
do Pe.$egneri, publicados pot Muratori, que, em 
Roma, se interrogou a um demhnio (na pessoa 
de um possesso), quanto tempo devia ficar no 
inferno ... Respondeu com rava e desespero: 

0 dem6nio est4 sempre atuante para tentar as ' 
pessoas e fa&-las cometer pecados 

Seqbre, settpre!. .. Foi tal o terror que se apoderou 
dos circunstantes, que muitos jovens do 
Seminko Romano, ali presentes, fizeram 
confiss20 geral, e sincerarnente mudaram de 
vida, consternados por esse breve sermZo de 
duas palavras apen as... 

Infeliz Judas! ... H i  mais de mil e novecentos 
anos que j i  esti no inferno e, nPo obstante, se 
diria que seu castigo apenas vai em principio! ... 
Desgrasado Cairn! ... Hi cerca de seis mil anos 
que sofre o suplicio infernal e pode-se dizer que 
ainda se acha no principio de sua pena! Um 
dembnio a quem perguntaram quanto tempo 
estava no inferno, respondeu: Desde ontem. E 
como se ihe replicou que isso ngo era possivel, 
porque sua condenaqPo ji transcorrera h i  mais 
de cinco mil anos, exclamou: "Se soubksseis o 
que k a eternidadei compreenderieis que, em 
compara@o a ela, cinqiienta skculos nem sequer 
c h e p  a set um instante". 

Se um anjo fosse dizer a um Gprobo: "Sairk 
do inferno, quando se tiverem passado tantos 
skculos quantas gotas houver de @a na terra, 
folhas nas &ores e areia no mar", o rkprobo se 
regozijaria tanto como urn mendigo que 
recebesse a nova de que ia ser rei. Com efeito, 
passqPo .todos esses milhBes de skculos e outros 
inumeriveis a seguir, e contudo o tempo de 
dura~Po do inferno estari sempre no seu 
comeqo ... 0 s  rkprobos deiejariim propor a 
Deus qwe lhes aumentasse, quanto quisesse a 
intensidade das , penas e as prolongasse t q t o  



q u m s ~  hss, m19 Fim e ~indtqib, 
entretanto, nao exism nem exisUo. A voz da 
divina j u e a  s6 q e t e  no infmq as pala- 
seqre, nunca! 

0 s  demdnios, por eschio, p w - o  aos 
riprobos: "Vai muitp adiatltah a poi@?'' (Is 21. 
11). Quando m h e c d  Quando d W o  
essas vozes, essps pantoo, psa infece, asp 
tormentos e essas chamas? 

E os infelizes responderh Nyncq! Nwncct!.., 
Mas quanto tempo hiio de dm?, , .  Stapn! 
Seqre!. .. Ah, Senhsq! Ilwjnai a tantps cegos 
que, sendo advertidos p m  tratarem de sua 
salvaq50,. respondem: "Debqi-nos. Se formas 
para o inferno, que havemos de her? ... 
Pacihci a!..." Meu Deus! Nib t h  pacibcia para 
suportar, k vezes, os inchmodos do calor e do 
frio, nem p m  soker uma leve ofensa, e h30 de 
ter pacihcia, depois, para seem mergrllhados 
num mar de fop ,  .suportar tormentos 
diab6licos, o abandpno &soluto de Deus e de 
todos, duwte  t q b  a qqnidade? 

VQQ w p m .  Bpml pcbl mwwhmta de 
voau, predou, mgue, que wim mo 
c m m  ... Vb, Senhor, me amais e au vos ,, 
amo t m b h  ynyme-eis sempre, se de v6s n% 
me apwtar. Livai-me, meu Salvador, da p d e  
Wta de sepanr~me dc v6s e fbe i  o que vos , 

apmww... 

todm os castigos, e os qqeito 
vohmtar&mentc, contanto que n 3 ~  me +yeis 
do vosoo amor,.. b Maria SanDissima, mparo e 
wfigio m w  quanw vezes me condenei por 
tpim p&prio ao infemo e dele me tendes 
livtado!.., Lmrai-me, no hturo, de todp pecqdo, 
causa hip que me pade ptivar da gmca de 
Deus e lan~ar-me ao inferno. 

Santo Ajmso Maria dP Ligbrio 

Pai das misesiqbrdiasl. Nunca abandonais a 
quem vos procum. Se na vida tantas vezes me 
apartei de v6s sem que me abandonasses, niio 
me desprezeis agora que vos procum. Pesa-me, 
Sumo Bem, de tp feito t$o p o u c ~  caso de vossa 
grass, trocando-a por coisas de somenos valor. 
Contemplai a~ chagas de vosso Filho, ouvi sua 
voz que clama perdiio para mkn, Perdog-me, 
pois, Senhor ... E v6s, mcu Redentor, ecordai- 
me sempre os sofiimentoo que por mim 
passastes, o m o r  que mp tendes e a minha 
ingratidzo, que mtas vezes me fez mereccr a 
condenaqZo etema, a fim dp que chore minhas 
culpas e viva ardendo ap vosso mot.,. 

Ah, meu Jesus! Como n b  hei de abraszwme 
em vosso amor ao pensar que h i  muitos anos ~6 
devia estar queimando laas charnas infemais 
durante toda a etmidade, e que v6s morrestes 
para me livrar das mesmas e efetivqmente me 
livrastes corn tiio gtande miseric6rdia? Se 
estivesse no inferno, vos aborreceria 
eternamente. Mas W r a  vos arno e deseio amar- 

+XOUCO 0 HOWEM QUE ~h TRARUHA NA SALVACAO PE SUA ALMA" 
(Sao Felipe Neri) 



LUTERO: 0 HOMEM E 0 MITO 
Ha uma porqiio de fatos historicos que de 

tal forma foram desfigurados que, hoje, a 
maior parte dos professores os transmitem 
como se tivessem ocomdo na forma deturpada 
em que siio apresentados: tais siio os casos de 
Galileu, Papisa Joana, Maria ,"a sanguinaria" 
etc. 

Um acontecimento que e assim apresentado 
e o surgimento do protestantismo ou a falsa 
reforma, em torno da qual se criaram 
verdadeiras falsificaqces historicas, mas que 
dificilmente encontram opositores. 

Entre essas falsidades podemos enumerar 
algumas: a personalidade "religiosa" de 
Lutero, o malsinado heresiarca, hndador da 
seita protestante, que e apresentado como um 
grande heroi; outra falsidade que e 
costumeiramente apresentada 6 a questiio das 
indulgsncias e o surgimento do 
protestantismo; alem dessas falam alguns 
"historiadores" numa suposta decadsncia na 
Igreja Catolica; outros dizem que foram os 
protestantes que descobriram a Biblia. 

Procuraremos numa serie de artigos 
elucidar estes temas e mostrar a verdade em 
torno deles. Com isso pretendernos deixar 
claro que a ~ n i c a  e Verdadeira Igreja de Cristo 
e a Catolica Apostolica Romana, Barca de 
Pedro, fora da qual niio ha salvaqiio. 

Num primeiro artigo estudaremos 'a figura . 
de Lutero. Isso vem a proposito, pois 
recentemente, por ocasiiio dos 500 anos de seu 

' 

nascimento pessoas de diversas categorias 
fizeram eiogios rasgados a este famigerado 
personagem. Infelirmente ate pessoas de altos 
cargos da hierarquia eclesiastica aderiram a 
essa posiqiio. 

Como catolicos que somos, e amando a 
Santa Igreja, acima de nossas proprias vidas, 
niio podemos aceitar tal posiqiio. 

E para que niio fiquem duvidas a respeito 
examinaremos um pouco a personalidade de 
Lutero, seus escritos, suas ideias, que apenas 
mostram que ele foi um 'herege, inimigo de 
Deus e de sua Igreja.. . 

Lutero comeqou por negar. Negou a 
autoridade, negou a tradiqiio, negou o 
ensinamento da Igreja, negou a Igreja 
orghica, visivel, hierhrquica. Com que 
direito? Com que titulos? Niio existia ha 
quinze seculos o cristianismo? Niio ascendiam 
os seus pastores, os seus bispos, os seus papas, 
por uma sucessiio ininterrupta ate os apostolos, 
ate o proprio Cristo? 

Nada justificaria a alteraqiio de doutrina que 
a Santa Igreja recebera dos apostolos. Lutero 
ousou tentar fu810. Era ele por acaso 
suscitado por Deus? Era ele um santo? 

 tod do^ oa pfio.tu;ta.ntu juvctoa niio dokam capaza de c u ~ m  urn cavata coxo" 

( E m m o  de RoZefidan) 

"NAO PODE MORRER MAL QLEM TENHA VIVID0 BEM" 
(Snnto Ago.snnl?o) 



Em verdade, para que alguem possa 
demonstrar uma miss50 celestial s5o 
necessirrios milagres. Foi com milagres que 
Nosso Senhor Jesus Cristo provou Sua 
Divindade (por exemplo nas bodas de Cana), 
foi com milagres que Deus chancelou a 
embaixada de seus apostolos (I1 Pedro 1, 18; I1 
Cor 12, 12; Marc 16,20). , 

0 proprio Lutero exigia milagres para que 
alguem provasse ser enviado de Deus, como o 
fez em relaqiio a Tomaz Miinzer e Carlostadt. 
(1) 

Pois bem, que milagres fez Lutero? 
Erasmo, contemporlineo de Lutero, escreveu 
gracejando, que todos os protestantes niio 
haviam endireitado a perna de um cavalo coxo. 
Lutero acabou por perceber esta lacuna em sua 
miss50 e disse que o milagre era uma 
inutilidade (ao contrario do que dissera a 
Miinzer) e que 
por nos". (2) 

Lutero nfio 
profecias? 

Ele inaugurou uma miss50 com o 
gravissimo pecado de sacrilegio e apostasia. 
Assim rasgou seu voto de castidade, 
enxovalhou seu sacerdocio, unindo-se a fieira 
Catarina de Bora. Ele mesmo dizia a esse 
respeito: "corn este meu casarnento tornei-me 
t5o desprezivel.. . " (3) 

Melanchton, seu discipulo, dizia que Lutero 
era urn homem extremamente leviano, e as- 
fieiras (que ele soltara dos conventos) lhe 
armavam Paqos com grande astucia que 
acabaram por envisga-lo. 

Ademais disso Lutero era dado aos 
excessos no comer e no beber; A"sua"Catarina 
escreveu em 1540: "Vou comendo como um 
bogmio e bebendo como um alemiio, louvado 
seja Deus". A Catarina ja escrevera em julho 
de 1534: "Bern farias em mandar-me dai toda 
a adega bem provida do meu vinho e... um 
barril de tua cerveja". (4) 

Em maio de 1541 mandava dizer: "aqui 
passo todo o dia no ocio e na embriagucs". (5) 

"n8o h5o de ver klagres feitos 

fez milagres, mas n5o tera feito 

Fez uma e colocou-a escrita nas paredes de 
seu quarto: a destruiq5o e irninente ruina do 
papado. Quatro seculos de historia mostrarn 
quiio "prodigiosa" foi a profecia de Lutero. 

A Vida de Lutero 

Alem dos milagres fisicos, ha outro de 
ordem moral, que se associa a uma pessoa: e a 
santidade de sua vida. 

Um homem de Deus pode diier - 

guardadas as devidas propor~8es - como 
Nosso Senhor: Quem dentre vos podera me 
argiiir de pecado? 

Deu Lutero algum exemplo de virtude, 
alguma mostra de santidade? Cremos que os 
protestantes se envergonham e gostariam de 
passar uma esponja na vida de Lutero. 

Na manha seguinte a sua morte 
encontraram-no por terra com o abd8men 
intumescido pel0 "dernasiado comer e beber". 

Lutero terminou pois sua vida Como um 
gastr8nomo e libertino vulgar. Ele, que alguns 
querem ver como alguem prohndamente , 
religioso e reformador do cristianismo. 

Se assim vivia, tambem assim ensinava os 
outros a agir. Numa carta de "orienta~iio" a 
Jer6nimo Weller aconselhava: "de quando em 
quando se deve beber com mais abundiincia, 

10 "QUE TEMER TU, MINHA ALMA? CERCA DE SETENTA ANOS SERVISTES A CRISTO; E AGORA 
TEMES A MORTE? (Santo Hilariano) 



jogar, divertir-se e memo k e r  a l p m  
peeadas.. . " (6) 

E da mesma foma e r m  ,suss iddias. Erst 
Eutero ppbdigo em Banqar blasEhas contra 
Deus, Seen Divino Filho, o Santissimo 
Sacrmento, a Virgern Maria e o Papado. 

&sim se PC no limo "Leather" escadto peIo 
protestante Funek Brentmo csisas ho~orosas 
que Lutero escreveea ow faPou como estas: 
'Cristsrto - diz keatero - cometeu adultCrio pela 
primeira vez corn a muPher da ffonte de que nos 
fda Jo%6nv"(s Ou dentgo: qqCertmente Deus e 
pande  c pode~oso, born e ~ s e ~ ~ o r d i o s o  (...) 
mas 6 estupidoq"g8; e em rePa~go ao Papa, 
num pmdeto intitealadas "contra o pontificado 
uomawo &wdado gelo diabo", em marp  de 
1545, iouco antes de morrer, chamava-o de 
" ' n ~ e m d i s s i m o W ~ u m d o  H e ~ q u e  WIP 
perseyk e matou cdblicos na lnglaterra 
assin1 escrevcna Lutmo: "& ucito enncolekar-se 
qunmdo se sabe que espdcie de traidores, 
BadrBes e assassinos s8o os pa as, seus b cmdeas e Begados. Puouvesse a eus que 
vbrios reis de hglatema se ernpenhassem em 
acabar conan eles". (9) 

E noutra ocasiiio: "Basta de pdavras: o 
ffemo! 0 ffogo!" e ecrescenta: "punimos os 
ladr6es h espad;n, pox- qua nFio havemos de 
a g a ~ m  o papa, cucPe&s e toda a gangue da 
Sodoma rsmma e Iavar as mgos no seu 
sm&~e?'" Qn 0) 

Esse 6 d i ~  de Lueero o acompawPaou ate o 
5ara da vida Ad5ma Brentmo - "'seer iaPtirno . 
semBo pcblico em Wittenberg 6 Cde 17 da 
janeilw de 1546. o idtinrmo ghto de rnaldi~Fio 
csraua o papa> o sac~fi'asisp da missa e o cuPto 
da Virgemq" (1 1) 

Encemamos estas citaq8es corn tfistemsntate: 
F~nnosa $!rase do herege a Mela~chtsn: "s% 
peeadnr e peca a vdeu.. . " Q 12) 

Sabem09, COEtO 0 disse $388~0 fhilh~f, qUB 
' 

pdos h t o e  coahecemos a h o r e .  Oaa Lutero 
produziu h t s s  mowstmosos, como acirna 
+os, quer em mas obras, quer em seus 
ewsinamentss, idCias e pregaqdes. 

Logo, vemos sar ale urn Qos personargens 
mais execrdveis da fistbria, e sua obra, Q 

protestmtismo, m a  heresia diabolica, dips 
de rephdis e 6dio. 

Sirva este pequeno artigo para mostrsr a 
rnuitos que o elogirn quem foi Lutero e sua 
obra. 

E peaasm, 6 dor, 6 vexlade, que muitos 
catnt6ficos, a t  da kderuquia elogim tal 
persowsagem. 

Nbs pretendernos combder, na medida de 
nossas forqas e corn o auxiPio da Santissirna 
Virgem, Eutero e seaas ideias. E e isto que 
conthu~emos ffkzendo em nosso proximo 
artigo sobre o tema. 

(1, 2,3, 4, 5,  4, B 2, Pe.Lepne1 h-a~nca S.J. - 
"A Igga ,  a reforma e a Ciwliza$io", AGR 
Edit., 1958, 5" E$i@o - 0 autor cita as fontes 
origkais) 

(7, 8, 9, 10, B 1, Funck Brentano - "Luther" 
- &asset, Paris, B 934, 7a Edi~Fio) 

- Atmvessamos d i a  ddlificeis e 0s gastos crescerm de 
foma assustadora, S6 para dar urn exemplo, o 
coneis custavsa ce ra  de R$200,00, hoje tush mais de 

- N5o queremos e ngo poderrnos mudau 0 que nos 
propusernos desde o primears nhmero, qua1 seja "0 
Desbravador" $eve ser gmtuito e, corn o anxilio de 
Nossa Serahorn, continuah an se-lo. 
- Mas, mais aama vez pedimos sua coPaboraq8o. 
Qualquer quawtia 6 praciosa. Basta vote ir aos bancos 
menciowados, em quslquer ageancia deles e her o 
dep6sitcs nas cowta qus seguem: 

Bameo Ita6 
Con& Conenae 0043 3-0 (Aghcisa 0003) - Mercbrio) 

SHo Paulo - SP ' 
Buadeseo 

Conw Cometiate 2401 9-2 (Agdaacia 278-0 - &s6metro) 
SZO P~MBo - SP 

Em nome do Gdrnio Smb Maria 
QUE NOSSA SIENHiHOM 8 WCOMBENSE 

-- - - --- -&& -- ----. - 
* . . I  . , . i.' $w*& S,k,&*a, - G3E2 -?- - - - - - -__- 

""PM Q BUSTO Nf%O HA hiORTE, XPENAS T R A N S I T ~ ,  PORQLE, PARA hLE, b4ORRER NAO & BUlirU 
<*OiiSA QUE PASSAR k34RA A ETBWNRDADF FEI BY'' (,'4rnaa~ rli%a*1risra~9 11 

. " 



SAN MARTIN DE 
PORRES 

OU "A BELEZA DE UM 
SANTO FEIO'' 

Esse rosto demonstra muitos sofrimentos, 
demonstra muitas lutas, demonstra muitas provagijes, 
mas principalmente demonstra muitas vitorias sobre 
as tentaq6es. Sua fisionornia reflete uma alma que 
dominou totalmente as paixaes e os proprios gostss, 
so ficando de pe a vontade, e que firmeza de 
vontade! Que alnla maravilhosa! 

Era de origem humilde, mas seu semblante 1 mais 
nobre que o de muitos reis. Tudo nele inspira 
respeito e seu olhar nos enternece. Como eu gostaria 
de servi-lo, como eu gostaria de estar com ele e 
ouvi-lo falar das coisas de Deus! 

Devemos amar  os nossos inimigos e fazer o bem aqueles que 
nos aborrecem, praticando os preceitos e conselhos de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

Tenhamos caridade para aqueles que nos odeiam. N%& 
podemos pedir a Deus perdiio de nossos pecados, se antes n8o tivermos 

4 
perdoado a quem cometeu ma1 assim como n6s. 

0 perdtio exige o esquecimento de todas as  afrontas. 
Aqueles que perdoamos com a palavra, devemos perdoar 

- 
tambem com a mente e com o coraq%o. 

L Amemos a nosso prbximo assim como a nbs proprios. 
E se alguem e incapaz de amar  a seu pr6ximo como a si 

mesmo, procure entao Ihe fazer o bem e n%o o mal. 
Palavras de SEio Francisco de Assis 

"A VIDA PRESENTE NAO NOS FOI DADA PARA REPOUSAR, MAS PARA TRABALHAR. E, POR ME10 
12 DESSES TRABALHOS, MERECER A VIDA ETERNA (Santo Ambros~o) 



0 SANTO E 0 G ~ N I O  

Tocio Santo e urn ho~nem grande; nivel do seu ambiente e, mesmo sem 
nenl todo grande. gorem, e santo, querer, chamam a aten~iio dos 
mesmo que s e n ~ n d o  bastante para a demais, como pessoas 
humanidade ... extraorhnarias. 

h b o s  bahzam um alvo bem alto 
e, confiantes nos dons da natureza, . 

0 g6nio e o Santo tern muitos ou da grata, tendem a consegui-lo, 
tr;icos ern comum. Sobressaenl do apesar dos espiritos, dos obstaculos e 

"E P \ R  -I 0 PEC 4DOR J! S T 0  C.-\STIG<) 0 ESQC ECER-SE DE SI PROPRlO U.A ,MORTE. DEPOIS DE 
TER € S i l l  EClDO 4 DFL $ D L K  AhTE X VIDA" (Snnro 4go\t1r7/10) 13 



de todas as  dificuldades. NSo s6 os 
invejosos, mas at6 os seus amigos, 
bem intencionados, atrapalham a 
sua caminhada. 

Ambos, quando alcanqam os seus 
ideais (...) encontram logo os 
seguidores. 

A membria, tanto do Santo, como 
do genio, passa de geraq8o em 
geraqgo. 

A historia conhece tambem 
pessoas que, ao mesmo tempo eram 
gQnios e santos, como S.Paulo, Santo 
Agostinho, S.Tomas, S.Greg6rio 
Magno e tantos outros. 

Aparece, porem, uma grande 
diferenqa entre um santo e um gknio 
que n8o tende a santidade. 0 desejo 
deste 6 a fama. Para consegui-la, 
esforqa a sua inteligencia, dedica o 
seu tempo, 'emprega as  suas 
quahdades e, n8o poucas vezes, 
suporta grandes sacrificios. 
Aperfei~oando-se numa 
especialidade, negligencia, 
freqiientemente, 0s pontos 
importantissirnos, destruindo o 
equllibrio dentro de si e prejudicando 
os outros. 

0 santo, ao contrario, procura 
somente a gl6ria de Deus. N8o se 
importa com os juizos humanos. Sobe 
acima dos mesmos. A qualidade do 
corpo e da alma subordina a vontade 
de Deus. Por isso, goza de uma paz 
de vencedor. 

Quando se desencadeia a 
tempestade do desprezo, da inveja e 
do o&o, e quando os amigos se 
afastam ou passam para os inimigos, 

o g6nio sucumbe sob este peso, 
preocupa-se, sofre e sente-se infeliz. 
0 santo supera tudo isto. Ele 

tamb6m sofre, mas encontra o alivio 
na  oraqgo e, codante ,  continua o seu 
caminho. 

Quando vem a -doenqa ou a 
velhice, o genie, freqiientemente, 
deixa de ser um g6nio: a inteligencia 
o abandona. 

0 santo, independentemente do , 

estado de sa6de e da idade, progride 
sem cessar, mais ainda - as doenqas 
e atrapalhos tornam-se uma escada 
para subir mais alto; neles se 
acrisola como o our0 no cadinho. 

A heranqa de um g h i o  traz um 
proveito para a humanidade; n8o 
poucas vezes, porkm, traz o prejuizo. 
Napoleao foi um genio, mas quantas 
lagrimas e quanto sangue deixou 
derramado! Ferrovias, impressoras, 
telegrafos, telefones etc, em vez de 
levar as  mensagens da verdade e do 
bem, tornaram-se, nos dias de hoje, 
semeadores de mentira e da ruina 
moral. Quantos talentos literarios 
meteram a m8o para subverter a 
ordem e retrair os leitores do seu 
criador? Quantos jovens ficaram 
envenenados pelos seus livros e 
escritos!.. . 

0 santo, passa fazendo sempre o 
bem, ao exemplo de Jesus (Mc 7, 37) 
enxertando a verdade e o amor e 
atraindo para a Bondade eterna. 

Nem todos s8o predispostos para 
serem genios. 

0 caminho da santidade esta ao 
alcance de todos. 

(Dos escritos de S.Maximiliano 
M-Kolbe, WP no 303, pag. 490 e 491) 

-- 

-'EST.II PRE\.EUIDOS, PORQUE N A  HORA EM QUE MENOS PENSAlS V I M  0 FlLHO 
11 DO HOM Ehl" (:Vo.s.so ,Se,lhor . Je.szr.s ('rrsto irr LC 12. 40) 



"Eu continuaria brincando9? 

Certo dia Silo Luis Gonzaga estava 
brincando, eis que lhe perguntaram que 
coisa Faria ele se seu anjo da guarda lhe 
dissesse que ele morreria em quinze 
minutosc) 

Ele em sua inocencia respondeu. 
"Eu conbnuana brincando". 

RWsposta magnifica de quem vive 
na amizade de Deus, de quem vive sem 
pecados na alma. 

A verdadeira alegria so pode existir 
no coraqiio daqueles que amam a Deus e 
0 servem 

Paz de espirito, tranqiiilidade 
Intenor, consciGncia ordenada, somente 
podem existir numa alma fie1 a Deus. 
Somente Deus pode nos proporcionar a 

I felicidade gue &to almej~mos. 

N%o irei dormir em 
pecado 

Quando fez sua Primeira Comunhio, 
tomou um menino a resoluqdo de nunca ir 
dormir com um pecado mortal na 
consci6ncia. 

0 seu proposito era: 'se tiver a 
desgra~a de cair em falta grave, irei 
confessar-me no mesmo dia e n l o  irei para a 
cama antes de me haver reconciliado com 
Deus". 

Alguns meses mais tarde teve a 
fraqueza de cometer um tal pecado. Era 
sabado, fazia mau tempo e a igreja distante. 
Ele dizia: 
- Amanhi4 quando for a missa, procurarei o 
confessor e me confessarei. 

Lembra-se, porem, de sua promessa e 
uma voz interior Ihe-diz: 

- Faze o que prometeste, vai te 
, confessar ... 
1 Contudo, n4o se resolvia a ire, nessa 

luta, ajoelhou-se e implorou o auxilio de 
Nossa Senhora, rezou uma Ave-Maria para 
que Ela Ihe fizesse conhecer a vontade de 
Deus. Apenas terminara a sua oraq40, 
sentiu-se mais vivamente impelido a ir 
confessar imediatamente Levanta-se, corre 
a igreja e confessa-se 

SAO LUIS GONZAGA - S.J. 
aos 12 anos 

De volta encontrase com sua madrinha, que 
Ihe pergunta de onde vem. 

- Acabo de confessar-me, diz corn rosto alegre 
e feliz: cometi urn pecado e n lo  quis ir dormir sem 
alcanqar o perdlo; agora, sim, tendo recuperado a 
graqa de Deus, posso dormir tranquil0 ... 

Sua mHe tinha o costume de deixClo dormir um 
pouco mais aos domingos; por isso n lo  foi desperta- 
lo cedo. 

AS sete horas bate I porta, chama-o pelo 
nome ... N l o  responde. Passa urn quarto de hora e o 
menino n40 aparece. Ckama-o de novo, mas sem 
resulbdo algum. 

Inquieta, abre a porta, abeira-se da cama onde 
o filho jaz imovel; pega-lhe na mSo que estA fria; fixa- 
o um instante, d l  urn grito e desmaia ... o menino 
estava morto! E se n l o  tivesse ido confessar-se? 

(Tesouro de exemplos - volume I) 



Piz o ~elbo ditado ... 
Diz o velho ditado que conforme C a vida de urna pessoa, assim tarnbem, sera a sua 

morte. 
I 

Li, certa vez, uma f i s e  que dizia que o momento mais importante da vida de uma , 
pessoa e o momento da morte. E isto e bem uma verdade. Pois e deste instante que depende , q 

I ' 
to& etemidade. Morrendo bem, na paz de Deus a pessoa g o d  da felicidade etema. Se, ! !  
pel0 contriirio, a pessoa morre na inimizade de Deus, isto 6, com o pecado mortal na alma, 
ela penari eternamente no inferno. b , I 1  

E importante portanto morrer bem. Mas, para se morrer bem, 6 necessario que se viva 
bem, pois como 6 a vida normalmente assim 6 a morte. Dizemos normalmente porque ha 
rarissimas exce96es, que, no entanto, sHo urna confirmaqiio da regra. Santo Afonso Maria 
de Ligorio dizia que de 10.000 pecadores que viviam mal, um - apenas se  convertia no 
ultimo instante. ~itaremGs, a seguir, algumas h e s ,  que mostram que a morte 6 conforme a 
vida. ' 

0 h o s o  toureiro espanhol Manolete se queixava, no hospital, pouco antes de 
morrer: "sera que vou morrer sem ver as orelhas e o rabo do touro que matei"? Tal vida, tal 
morte. 

Por sua vez a artista de teatro, Mounet Sully afirmava nos ultimos instantes: "6 chato 
morrer sem urna plateia para aplaudir". Tal vida, tal morte. 

Paulina Bonaparte, irmi de NapoleZo, e famosa pela formosura, antes de morrer pede 
um espelho e diz: "posso morrer sossegada. Ainda sou bonita". Tal vida, tal morte. 

Por seu lado, o rei da Pnissia Frederico 11 afirmava: "enterrem meu cadaver junto do 
meu cBo". Para um rei descrente como ele pode-se tambem dizer: tal vida, tal'morte. 

0s Santos e a mortg 
N3o faremos aqui urna longa enurnera920 de morte de Santos. Citaremos apenas 

alguns exemplos fiisantes. t 

S5o Domingos Savio, que morreu com 15 anos de idade, no ultimo instante da vida I 
dizia: "Oh que bela coisa que eu vejo". Anos depois, aparecendo o mesmo Santo a SBo Joio 4 

Bosco, ele afirmou que ao morrer vira Nossa Senhora. Por seu lado Santa Cecilia morreu i. 
r ' 

mostrando tr6s de seus dedos como mostra de sua crenqa na Santissima Trindade. E, que 
falar de SBo Pedro Martir, que assassinado pelos hereges escreveu no chHo com seu proprio 
sangue a palavra "CREDO", isto e, "eu creio"? 

Por seu lado as ultimas paiavras do presidente do Equador Garcia Moreno foram 
"Deus nBo morre". 

1 16 "0 MARIA, ROGAI POR h1IM E TORNAI-ME SANTO 
(Sm~to Afonso A4nria de Ligorio) 
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