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de Assis era um 
jovem alegre e despreocupado. 
At& que um dia ap6s participar 

de uma guerra inkiou um processo de 
conver&. Andando pela regih de sua 
cidade, ouviu uma voz vinda de um 
crucifix0 que b e  dizia: "Francisco vki e - 
reconstrdi a Minha Igreja que . mews 
nlif'. 

Repleto de amor a Deus, comega a 
pedir pedras para a pequena igreja de Siio 
Darnik. Restaura* restaura outras, 
adquire seguidores e mais que isso foi um 
dos restauradores da Crisbdade 
Medieval. Quando foi a Roma para a 
a p r o v w  de swa ordem, ele teve um 
sonho, que tambem Siio Domingos, que 
estava igualmente em Roma teve, e o Papa 
igualmente. 

No sonho, via-se Nosso Senhor corn 
tres 1a.n~a.s na mh.  Nosso Senhora Lhe 
pergunta o porque disso. Nosso Senhor 
Jesus Cristo diz que iria destruir o mundo 
pelos t6s pecados que o dominavam: o 
orguIho, a sensdidade e a cobiw Nossa 
Senhora e&o dethm o Rnqo de Seu 
Divino Filho e diz que iria apresentar a EIe 
dois jovens que Go tinham esses pecados e 
Lhe apresenta S k  Domingos e Sh 
Francisco. Nosso Senhor diz que 6 verdade 
e que por causa deles S o  destruiria o 
mundo. 

Na manhE seguinte, encontmndo-se 
* 

I no Vatimo, os dois santos que -& se 
conheciam pessoalmente ajoeIharam urn 

* $  , - diante do outro. 

9 . ,  
Como eles foram para sua kpoca, 

5 
esforcemo-nos para ser na nossa. 

Nossa Senhora nos dê  essa grqa  



"Sempre recebi esse maravilhoso jornal em minha casa em Maua. Mas, por 
0 

uma conseqii2ncia da vida, tive que mudar dejnitivamente para Aracajli-SE e ~- 
espero continuar recebendo-o em-me? novo endereFo. Que deus os aben~oe! 

"Gostei de " 0 Desbravador " e gostaria de recebe-lo". 

N O W  G.PEREIRA 
SERRA NEGRA - SP 

"Confirme xerox do comprovante em anexo, enviei um cheque do Banco 
Brasil no valor de R$ .... para renova@o da revista "0 Desbravador" e ajuda 
para essa maravilhosa revista. Infelizmente o cheque foi devolvido e o Correio 
me inforrnou que a correspond2ncia n io  foi procurada pel0 destinatario 
durante 30 dias. Em ../../. . segue o comprovante de deposit& no valor de R$ ..... 
Pego a Deus bgn~ios sobre bhnqfios sobre todos os dirigentes desta obra 
maravilhosa que tanto bem tem nos feito. Obrigado Senhor por vocZs 
existirem': 

MARLA DO CARMO SILVA 
fl~dRL.4 - ES 

"Ao ler um dos seus informativos, apreciei-o muito e achei uma leitura 
altamente recomendada para instrugiio e formagiio catolica. Por isso, gostaria 
de reeceber "0 Desbravador" em minha casa", 

J O S ~  MXRCIO XA WER 
PONTA GROSSA - PR 

" ... se possivel, gostaria que me mandassem exemplares antigos. Eu costumo 
depositar contribuiq6es na conta do GrZmio. Obrigada': 

"Sou seminarista. Disseram-me que, para solicitar o recebimento do 
Desbravador, bastaria enviar-lhes o meu endereqo. Devido a problemas de 
saude ficarei longa temporada em Osasco para tratar-me. Pois bem, pep-lhes 
encarecidamente que me enviem essa publicaqio maravilhosa para o meu 
enderego em Osasco. Pe~o-lhes que me enviem o nimero da conta bancaria 
para que possa fazer uma, pelo menos simbolica, contribuip?~. " 

VANDERLEI CARRF~O 
OSASCO - SP 
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"QUE CONSOLACAO RECEBEM AGORA OS CONDENADOS, DOS DELEITES QUE GOZARAM 1 
O2 NESTE MUNDO E COM OS QUAIS COMPRARAM 0 INFERNO!" (Santo Antonio kt Claret) 1 . 



Editorial 

Conti,nuamos acreditando na luz. Diz 
uina bela fiase que 6 durante a noite que e belo 
acreditar na Luz. Vivemos numa escura noite, 
mas procuramos continuar acreditando na Luze 
proclamar em alto e bom som que a Luz existe. 

Sim, a noite em que vivemos e terrivel. 
E uma crise brutal e que principalmente e de 
Fe. Para niio dizerem que criamos dados, 
falemos de fatos notorios. 

De cem pessoas que morrem hoje, 
quantos recebem os sacramentos da Santa 
Igreja? F a ~ a  vocC a sua pesquisa e veraa que 
niio chegam a dois. Boa parte dos casais nlo 6 
casada na Igreja e mesmo entre os 
legitimamente casados, as sepaiaq6es siio em 
numero enorme. 

A juventude esta corroida pelas 
drogas, as deprava~8es siio enormes, os valores- ' 
sZo ridicularizados, as televis6es chegam a 
pregar um mod0 de vida indecente. 

Por outro lado, quantas pessoas fazem 
sua confissiio anual e sua Comunh&o Pascal? 
Poucas certamente. 

Poderiamos citai mais fatos que 
mostram a escura noite em que vivemos. 
Podemos falar de abortos, AIDS, 
homossexualismo, crirninalidade. Tudo mostra 
um mundo em trevas. 

Alguns chegam a dizer: "o mundo niio 
tem conserto". Outros lastimam, outros se 
acomodam, outros apoiarn essa situa~iio. 

Nos queremos niio nos conformar com 
isso e lutar, lutar serh cessar contra isso e . 
estimular or que estiio adormecidos. Viver e . 
lutar, diia o poeta e nos queremos pelejar sem' 
tregua a esse mundo corrompido e queremos 
levar as almas ate Deus, ate serem verdadeiros 
catolicos e tambem para a luta, tarnbem para o 
trabalho apostolico. 

E noite - repetimos. Mas e ai, 
reiteramos, que e belo, 4 sublime acreditar na 
Luz. 

~e&mos a Santissima Virgem que nos 
dC a forqa de continuar assim, continuar niio 
dobrando nossos joelhos ao mundoa.de hoje, 
continuar bradando, continuar lutando, 
continuar acreditando e proclamando que a 
Igreja Catolica 6 a unica verdadeira, em resumo 
continuar dizendo que a Luz existe. E noite, e 
escuridao, &o trevas, mas a Luz existe. 

"E DURANTE A NOlTE QUE & BELO CRER NA LUZ" I 

(EdmondRmtmd) 1 03 



Meu caro amigo. Ha rnuito tempo eu 
queria me dirigir a ti. 

Saiba, tu nio reparaste, mas es uma pessoa 
agraciada por Deus. Nasceste em uma familia 
catolica. Com apenas alguns dias de vida foste 
batizado e recebeste, entre tantos outros dons, a 
virt~ide sublinie da Fe. 

De pequenino fc;ste levado a freqiientar a 
Igreja de teu bairro e ai te alegraste corn Deus, 
alegria de nossa juventude. Como desejavas 
coniungar, quando pequenino, ias acompanhar tua 
snnta miie a Mesa Eucaristica. Puxavas entio o veu 
dela pedindo tambem para receber a Nosso Senhor. 

E para graqa tua, com tenros 5 anos 
recebeste na Santa ComunhIo a Jesus 
Sacramentado. 

Por bons anos frequentaste os 
Sacramentos e eras modelo para os cia tua idade, 
chegando a ser o lider da Cruzada Eucaristica e 
ensaiar entrada no Seminario. 

Isso dulvu ate o dia - o desgraqa - que as 
miis cornpanhias da eswla te levaram ao caminho 
do pecado e da corrupqiio. 

Enquanto ainda rezavas o terqo 
diariamente te levantaste varias vezes pel0 
Sacramento da Confissio, mas parando de rezar, 
afimdaste como uma bola de ferro num oceano. 

Ai as desgra~as se sucederam: professor 
que atacava a Igreja, 3 "casamentos" obviamente 
ma1 sucedidos, enyolvirnento com drogas, doenqas 
oriundas de vida desregrada e, por fim, escritor 
liberthrio e aparenternente ateu. Digo 

Quando te visitei no hospital apos a 
operaqgo, eu vi uma saudade enorme dos belos 
momentos que vivestes no griimio da Santa Igreja, 
eu vi tambem um desejo difiso de reconciliaqIo 
corn Deus e vi tambem uma tentaqio de desinimo, 
como que a dizer: "para mim havera jeito ainda"? 

Saibas de uma coisa: aquela imensa 
fogueira que foste ate a adolescSncia apagou-se, 6 
verdade, mas eu senti que uma brasa pequena ainda 
esta acesa em teu coraqio. 

aparentemente pois sei e tu confirmaste isso Recenteinente, fizemos urn churrasco em 
dizendo que nio eras, o que reafirma o que disse casa, e quando iamos fazer fog0 a noite e pensando 
Santo Agostinho: "ninguem nega a Deus a nIo ser estar extinto o fog0 do almo~o, virnos m a  h i c a  
que tenha interesse em que Deus n5o exista". Tens brasa que ainda estava acesa. Ao inves de fazer 
- infelizmente - esse interesse e dai tua aparGncia novo fogo, abanamos a brasa viva que em breve se 
de ateu. alastrou e fez magnifico fogo. Em tua alma a coisa 

Alguns percalqos econ6micos e pessoais 
te fizeram pensar em voltar atras, mas resististes. 
Unia seria doenqa foi mais um aviso de Deus. 

Mas teimaste em resistir e chegaste ao 
cumulo de programar urn quarto "casamento" para 
urn terreiro de macumba. NIo consumaste tal 
desgraqa pois um enfarte e 3 pontes de safena te 
irnpedirarn do desatino. 

e tambem assim. As raizes catolicas estiio vivas 
pel0 que percebi de nossa conversa. Ntiopermitas 
que a brasa se apague, abane-a pela o r a ~ i o  sublime 
que e o Rosario, reconcilie-te com Deus pela 
confisdo e veras o fog0 de tua alrna luzir, brilhar e 
ilwninar a tantos cora~6es.. , 

Repito, nIo deixes o fog0 se extinguir, 
faqa .ele, com a graCa de Deus, ser de novo bela 
foaueira. 

04 
s6 PODEMOS-SER AMAD~S PEM) MUNDO, SE ODIARMOS A CRISTO 

S o  J& Crisdstomo 
I 



As GLextravaglnci,as" 
de urn grande saato 

. 
Muitas vezes ja falamos de Dom Bosco 

e acreditamos que nil0 falarnos muito. Esse 
homem de Deus tinha como lema de sua vida 
"dai-me almas, leve o resto", querendo com isso 
dizer que o que interessava a ele era a salvago 
das almas ainda que em detriment0 do resto. 

Por outro lado, quando um menino 
ingressava no seu oratorio, a primeira coisa que 
D.Bosco perguntava a ele, era: "vo& quer ser 
meu amigo?". E diante da rdsposta positiva, 
D.Bosco acrescentava: "saiba que ser meu amigo 
significa que voce vai me ajudar a salvar a sua 
alma. " 

Nessa sede de almas, o santo niio media 
esforqos, nil0 poupava sacrificios, ngo se . 
amesquinhava jamais. Pelo contririo, praticava 
ousadias' que parecia que beiravam a 
extravaghcia, mas que na realidade eram a 
aplicaqjjo sublime do lema de sua vida, pois se 
Nosso Benhor morreu derrarnando ate a ultima 
gota de seu preciosissimo sangue pela salvaqgo 
das almas, e faria isso ainda que fosse por uma 
unica, tudo o que alguem £ker nesse sentido 
sempre sera pouco, e era esse espirito que movia 
Sgo JoZo Bosco a fazer o que fazia. 

Lemos dezenas de casos que mostram 
uma extraordidria ousadia dele na conquista de 
?\mas para Deus e gostariamos de reproduzir 
aqui, alguns deles para edificaqgo de nossos 
leitores e para que tenhamos tambem a santa 
ousadia que D.Bosco teve. 

Urn Jogador Inesperado 

Passava D.Bosco, certa ocasiilo, pelas 
ruas de ~ u n m ,  quando viu alguns jovens jogando 
dados a dinheiro, tendo como mesa de jogo um 
len~o estendido no chilo. Vociferavam, xingavam 
e brigavam durante as apostas. 

--- Eis que o santo se acerca deles e 
colocando dinheiro no pano diz: "eu tambem 
jogo". Isso causa enorme alvoroqo entre os 
jovens, mas o jog0 vai adiante, agora com mais 
urn participate. E, em poucos minutos, usando 
seus conhecimentos em truques de magics, o 
padre e o vencedor, ganhando todo o dinheiro 
dos merinos. 

Num lance de rapidez, ele pega b pano, 
os dados e .o dinheiro e sai em disparada pelas 
ruas de Turim. 0 s  moleques viio atrds gritando: 
"Padre! Devolva o nosso dinheiro". Ele 
respondia: "Sim, venham pegar". A cena causava 
estupefaqgo nos transeuntes e a correria 

' W M  INSTANTE SE PECA, NUM INSTANTE SE M O W ,  NUM MSTANTE SE CAI NO 
05 I N F E R N O  (Santo Antonio M. Claret - Livro Caminho Reto) 



continuava, ate que D.Bosco chegou ao seu 
oratorio e foi ao local em que seu amigo, o padre 
Borel, ensinava os jovens da casa. 

D.Bosco sentou-se diante dele e os 
jogadores ao seu lado lhe diziam: "devolva o 
nosso dinheiro". D.Bosco diz que sim, mas antes 
ouqam o padre Borel com quem comeqa a falar 
do jogo, do vicio, do pecado, do ceu e do inferno. 
De quando em vez os moleques pedem o 
dinheiro, mas ele pede calma. 

Ao final da conversa, Dom Bosco 
chama-os e lhes devolve o dinheiro, da-lhes balas 
e pede que no domingo seguinte eles apareqam 
no oratorio. Eles dizem, animados, que sim e 
pedem um favor adicional: "Dom Bosco, o 
senhor nos ouviria em confissBo?". 0 Santo 
obviamente disse que sim e certamente 
agradeceu a Nossa Senhora por mais essas almas 
conqulstadas. 

0 Jovem Ajudante de Barbeiro 

Nos tempos de D9m Bosco (seculo MX) 
as barbearias tinharn sempre, trabalhando nelas, 
aprendizes, que aqueciam as toalhas para 
amolecer a barba dos clientes. Um desses jovens 
chamava-se Carlo Gastini e Dom Bosco quis 
conquistar essa alma para Deus. 

Foi ao barbeiro, e quis fazer a barba eom 
o aprendiz. 0 patrtio disse que era loucura pois o 
mesmo ntio sabia faz2-la. D.Bosco diz que 
preferia que ele o barbeasse e durante o corte da 
barba vai falando com o jovem das coisas de 
Deus. 

Ao final, com o rosto escoriado pela 
navalha, paga o menino, dtlhe algumas balas e o 
convida para ir ao oratorio no domingo seguinte. 

0 rnenino apareceu e foi ate o fim da 
vida, tendo, inclusive sido o fundador da 
AssociaqBo dos ex-alunos de Dom Bosco. 

I Imprimirnos I - - -  - - -  -Is- _ _  
corn 

h ~ r f  , 

"DAI-ME ALMAS, LEVEM 0 R E S T 0  
(S. Jodo Bosco) 



E~asiPlando a servir a Deus corn alegria 

D. Bosco queria que a alegria reinasse 
nos seus oratorios e colegios, pois dizia que um 
santo triste e um triste santo. 

Para manter a alegria na casa fazia mil 
e peripecias. 

Ate os 53 anos disputava corridas com 
os jovens e sempre as ganhava. Fazia questgo 

* que seus auxiliares ficasseni brincando com os 
jovens nos recreios. Ele, ademais, fazia varios 
truques de magica para entreter os jovens. 

Esses exemplos nos mostram que, 'se 
quisermos fazer bem as almas, temos de ter santa 
ousadia. 

Temos tambem de niio ligar para o que 
viio dizer de nos, pois a ousadia gera 
incompreensbes. 

Que Nossa Senhora Auxiliadora nos d6 
sede de almas e a coragem de ousar para 
conquistClas para Deus. 

Tinha sempre balas para dar aos jovens e 
com a bala, cada um recebia uma palavra dote,- 
espirituosa, encorajadora, uma palavra de 
verdadeiro pai. 

Esse genie granjeava-lhe a estima e a 
simpatia de quantos o conheciam; cada qual f&a 
esforqos para ser-lhe mais agradavel do que o 
outro; e todos se empenhavam em demonstrar- 
Ihe com obediencia e respeito todo o amor e a 
gratidilo que os dominavam. 

f 'b 
Era esse o metodo que D.Bosco queria 

I Bra suas casas. Certo dia, notando que alguns 
rapazes conversavam num grupinho, chegou para 
perto deles e lhes disse: 

- Estejam cientes de que, enquanto votes 
descansam, o dem6nio trabalha. 

Era comum pegar um punhado de balas 
e joga-las no meio dos jovens que as disputavam 
corn afinco. 

Aos que Ihe faziam notar que carreiras e 
brincadeiras estragarn a roupa e o calqado, ele 
retrucava: 

- Ora varnos! Sempre e melhor gastar em 
calqados e roupas do que em remedios! Alem do 
mais, temos alfaiates e sapateiros em casa. Mais 

_ vale viver na graqa de Deus remendando do que 
nas miios do demanio reluzente e elegante! 

S.0.S ajude o 

DSH3naVArnPi 
, - Atravessamos dias dificeis e os gastos cresceram de 

forma assustadora. So para dar um exemplo, o 
correio custava cerca de R$200,00, hoje custa mais de 
R$ 700,OO. 
- Ngo queremos e n5o podemos mudar o que nos 
propusemos desde o primeiro numero, qual seja "0 
Desbravador" deve ser gratuito e, com o auxilio de 
Nossa Senhora, continuara a sd-lo. I 

- Mas, mais uma vez pedimos sua colabora~iio 
Qualquer quantia e preciosa. Basta voc6 ir aos bancos 
mencionados, em qualquer agencia deles e fszer o 
deposit0 nas contas que seguem: 

Banco Itaii 
Conta Corrente 00433-0 (Agbncia 0003) - Mercurio) 

S lo  Paulo - SP ' 
Bradesco 

Conta Corrente 2401 9-2 (Agbncia 278-0 - Gashmetro) 
Siio Paulo - SF 

Em nome do GrZmio Santa Maria 
QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 

"DM-NOS, 0 VIRGEM PURA, F E  PURUA E BRAVURA" 



Por mais que alguns insanos queiram, 
niio existem soluq6es para os problemas 
humanos fora das Leis Divinas. 

Infelizmente para muitas pessoas essa 
nonna niio 6 seguida, e os problemas niio d o  
solucionados. 

E isso exatamente o que ocorre corn a 
AIDS. Quando surgiram os primeiros casos, 
muitas pesssas, ainda que por medo, largaram 
drogas, homossexualismo, deprava~iio etc e, 
temos certeza, haveria refluir do problema. 

Foi quando surgirarn idiias famigeradas 
que resultarm em campanhas tambkm 
famigeradas. Assim comeqou-se a sugerir e 
estimular o fornccimento de seringas para 
drogados, ao invds de atacar fiontalmente a 
droga, ou o uso de "preservativos" ao inves de 
estimulos a castidade e a fidelidade conjugal e 
assim sucessivamente. 

" - 

Qua1 foi o resultado? Milh6es de 
infectados pelo virus e inumeras mortes. 

Isso niio abriu os olhos dos 
responsaveis pelas campanhas. Pelo contrario, a 
dose aumentou e agora se chega as raias da 
iflamia monstrupsa. 

Num anuncio da ultima campanha, urn 
filho oferece ao pai um "preservativo" para que 
esse pratique o adulterio. Antes o estimulo ao 
pecado e ao vicio, agora tambem ao adulterio! 
Gostariamos de lembrar que o adulterio ainda 6 
crime pela nossa Lei Penal e o estimulo ao 
crime e tambem crime. Mas, principalmente 6 
pecado contra a lei de Deus. 

E aqui perguntamo-nos at6 onde vai a a 

sanha infame da imoralidade? Ate quando 
ficar5io pessoas sem ver que so em Deus havera 
soluqlo para 0s problemas? Ate quando os - 

homens teimariio em desobedecer as Leis 
Divinas? 

Se continuarem teimando, cr homem 
caminhara para a barbarie e ao lado dos 
progressos tecnologicos modernos a civiliza~iio 
se transformara em verdadeira selva e os 
homens mais se assemelhariio aos irrucionais. 
Irracionais que operariio mega computadores 
mas que viveriio de forma que nem os animais 
vivem. 

Pore firn, gostariamos de dizer que niio 
podem querer uma Patria grande, uma 
diminuiqgo do crime e do vicio quando se prega 
a dissoluqiio da familia. 

08 "6 JESUS, MEU AMOR CRUCIFICADO, NAO SOIS CONHECIDO: MEU AMOR, NAO SOIS AMADO" 
(S. FIMcsiw & Assis) 



VIDA INFELIZ DOS PECADOPiES 
Santo Afonso Maria de Ligorio 

Non est pax impiis dicit Dominus 
Zi N5o ha paz para os impios, disse o Senhor (Is 

%58, 24). 

Pax mtdta diligentibus legem tuam. 
Muita paz para os que amam tua lei (Sf 118, 

65). 

Nesta vida, todos os hanens se esforqam para 
conseguir a paz. Trabalham o comerciante, o 
soldado, o advogado, porque pensam que, realizando 
tal negkio, obtendo tal promoqZo, ganhando tal 
demanda, alcanqariio os favores da fortuna e poderio 
gozar da paz. Mas, 6 pobres' mundanos, que 
procurais a paz no mundo, que ngo a pode dar! Deus 
somente no-la pode dar. Da a teus servos, - diz a 
lgreja em suas preces, - aquela paz que o mundo n5o 
pode dar. Nio, nio pode o mmdo com todos os seus 
berls satisfazer o cora~Ho humano, porque o homem 
nio foi criado para essa espkie de bens, mas 
unicamente para Deus; de mod0 que somente em 
Deus pode encontrar felicidade e repouso. 0 ser 
irrational, criado para gozos materiais, procura e 
encontra a paz nos bens terrestres. Dai a urn jumento 
urn feixe de capim, dai a um CPO um pedaqo de came, 
e ficarzo satisfeitos, sem desejar mais coisa alguma. 
Mas a alma, criada para amar a Deus e unir-se a ele, 
n5o encontra paz nos deleites sensuais; d Deus a 
pode fazer plenamente feliz. 

Aquele rico de que fala S5o Lucas tinha obtido 
de seus campos abundantissima colheita, e dizia de si 
para consigo: "Minha a h a ,  agora possuis bens 
abundantes,' armazenados para muitos anos; 
descansa, come e bebe ..." (LC 12, 19). Mas ede rico 
infeliz foi chamado louco, e com toda a raziio, diz 
Siio Basilio. "Desgraqado - exclama o Santo. Acaso, 
te equiparas a um animal e pretendes contentar tua 
alma com beber e comer e com os deleites sensuais?" 

0 homeln - escreve Siio Bernardo - podera 
fartar-se, mas nunca se satisfazer corn os bens do - 
mundo. 0 proprio Santo, conlentando este texto do 
Evanselho: "Eis que abandonamos tudo" (Mt 19, 27), 
diz que observou muitos loucos con1 diversas ~nanias. 
Todos - acrescenta - sofriam de folne devoradora; 
mas uns se saciavam com terra, simbolo dos - 

avprentos; outros, aspiravam o ar, figura dos 
vaidosos; outros, ao redor da boca de unia fon~allia, 
recebiam as fugazes centelhas, image~n dos 
iracundos; aqueles, enfim, simbolo dos desones~os, de 
um lago fetido bebiam suas aguas corrompidas. E, 
dirisindo-se depois a todos, exclanla o Santo. "0 
insensatos, n5o vedes que todas estas coisas, longe de 
extinguirem a fome, so a ati~am?" 

EU NAO ACKEDITARIA NO EVANGELHO, SE A AUTORIDADE DA IGREJA CAT~LICA 
NAO ME LEVASSE A ISSO - Santo Agostinho 
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0 s  bens do mundo sf o bens aparentes, e , 
por isso, nlo podem satisfazer o coraqlo 

humano (Ag. 1, 6); assim o avarento, quanto mais 
entesoura, mais quer entesourar, diz Santo 
Agostinho. 0 impudico, quanta mais se engolfa nos 
prazeres de seu vicio, maior desgosto e cada vez mais 
temveis desejos sente: e c;omo 6 que poderia 
tranqiiilizar seu coraqio com a imundicie sensual? 0 
mesmo sucede ao ambicioso, que aspira saciar-se 
com o fumo sutil de vaidades, poder e riquezas; 
porque o ambicioso atende mais ao que h e  falta do 
que ao que possui. Alexandre Magno, depois de ter 
conquistado tantos reinos, lamenta-se por nio ter 
adquirido o dominio das Qemais naqtks. Se os bens 
da terra pudessem conte&r o homem, os ricos e os 
monarcas seriam pleqamente felizes; mas a 
expericncia prova o contrario. E o que afirma 
Salodo, que assegura nio ter negado nada a seus 
desejos (Ecle 2, lo), e, contudo, exclama: "Vaidade 
das vaidades, e tudo 6 vaidade" (Ecle 1, 2), o que 
quer dizer; tudo quanto ha no mundo 6 mera vaidade, 
mentira e loucura. .. 

Alem disso, disse Salodo que os bens do 
mundo ndo apenas sdo vaidades que nio satisfazem a 
alma, mas que slo penas que afligem o espirito (Ecle 
1, 14). 0 s  pobres pecadores pretendem ser felizes 
carregados de suas culpas, mas d encontram 
amarguras e remorsos (S1 13, 3). Nada de paz, nem 
de tranqiiilidade. Deus nos disse: "Ndo ha paz para 
os impios" (Is 48, 22). Primeiramente, o pecado traz 
em si o temor profhdo da vinganqa divina; pois, 
assim como um homem, que t e ~  urn poderoso 
inimigo, nlo vive tranqiiilamente, como poderri o 
inimigo de Deus repousar em paz? " 0  caminho do 
Senhor causa espanto para os que praticam o mal" 
(Prov 10, 29). Quando a terra treme ou' o troviio 
ribomba, como estremece aquele que se acha em 
pecado! Ate o suave movimento da folhagem, as 
vezes, h e  causa pavor: " 0  zunido do terror 
amedronta constantemente os seus ouvidos" (Job 15, 
21). Foge sem ver quem o persegue (Prov 28, l), 
porque seu proprio pecado come empos dele. Caim 
matou seu i d o  Abel e exclamou logo: "Todo aquele 
que me encontrar me rnatara" (Gn 4, 14). E nlo 
obstante o Senhor h e  ter assegurado que nada lhe 
aconteceria (Gn 4, 15), - diz a Escritura, - Caimt 
andou sempre fugitivo e errante (Gn 4, 16). Quem 
era o persemdor de Caim, sen50 o seu pecado? -- -- 

Alem disso, a culpa anda sempre 
acompanhada .do remorso, esse verme roedor que 
jamais repousa. Dirija-se, embora, o pobre pecador a 

banquetes, saraus e teatros, a voz da consciencia o 
acompanha e lhe diz: Estiis no desafeto de Deus; se 
morreres, para onde e que iras? 0 remorso e pena Go 
angustiosa, mesmo nesta vida, que alguns 
desgrapdos, para se livrar de seu peso, suicidam-se. 
Um desses foi Judas que, como 6 sabido, 
desesperado, se enforcou. Conta-se de outro 
criminoso que, tendo assassinado uma crianqa, sentiu 

remorsos tiio homveis, que para acalrna-10s se 
fez religioso; mas nem no claustro encontrou a paz. 
Foi teicom o juiz e declarou-he o seu delito, pel0 
qua1 foi' condenado a morte. 

Que 6 a alma privada de Deus? ... Um mar 
tempestuoso, - &z o Espirito Santo (Is 57, 20). Se 
alguem fosse convidado a uma festa, baile ou 
concerto, e ali h e  tivessem atado mios e pes com 
ligaduras: poderia desfrutar daquela diverslo? Tale a 
situaqlo do homem que vive na abundincia dos bens % 

do mundo sem possuir a Deus. Coma, beba, dance, 
ostente ricos vestidos, receba honras, ocupe altos 
cargos e adquira dignidades, mas jamais gozari paz. 
A paz vem unicamente de Deus e Deus a dh aqueles 
que o amam; niio a seus inimigos. 

10 , "DEVERIAS SOFRER TODA ESPECIE DE HUMILHAC~ES E TORMENTAS ANTES QUE 
COMETER UM I ~ I C O  PECADO MORTAL" (S. Luis U: a seujilho e sucessor nus mas ziltirnas palavros) 



0 s  bens deste mundo - diz S.Vicente Ferrer - 
s io  todos exteriores, nio entram no cora~io.  Aquele 
pecador ostenta, talvez, vestidos bordados e aneis de 
diamantes, tem mesa esplendida; mas o seu pobre 
coraqdo se conservara cheio de espinhos e de fel. Vd- 
loeis, por isso, sempre inquieto, mesmo no meio de 
tantas riquezas, prazeres e divertimentos. A menor 
contrariedade se impacienta e se enfurece como um 

- cio hidrofobo. Aquele que arna a Deus, se resigna e 
se conforma a vontade divina na adversidade e 
encontra paz e co~solo. Islo, porem, nio pode fazer 
aquele que e inimigo da vontade de Deus. E por isso 
ndo encantra meio de tranqiiilizar-se. 

Este desgra~ado serve ao dem611i0, tirano 
cruel, que h e  paga com afliq6es e amarguras. 
Cumpre-se deste mod0 a palavra do Senhor, que diz: 
"Porqiianto ndo serviste com gozo ao Senhor teu 
Deus, serviras a teu ininiigo con1 fome, com sede, 
com nudez e corn toda especie de miseria" (Dt 28, 
47-48). Quanto n5o sofre o vingativo, depois de se ter 
vingado! Quwto o impudico, apenas tenha 
conseguido seus intuitos! Quanto os ambiciosos e 
avarentos! .. . Quantos seriam santos, se sofresseni por 
causa de Deus o que padeceni para se condenarem! 

Alcanqa riquezas, honras ou prazeres, mas n5o se 
satisfaz, porque tais bens s io  f'initos e ele foi criado 
para o bem infinite. Quando, porem, encontra Deus e 
se une a ele, se aquieta, acha consolo e nio deseja 
nada mais. Santo Agostinho, enquanto se ateve a vida 
sensual, janiais gozou de paz; mas, quwdo passou a 
elitregar-se a Deus, fez esta confisdo ao Senhor: 
"Meu Deus, vejo agora que tudo 6 dor e vaidade, e 
que vos sois a verdadeira paz da alma". Feito assim 
mestre por expericncia propria, escrevia: Que 
procuras, homem? Procuras bens?. . . Procura o 

unico Bem, no qua1 se encerram todos os 
demais" (S1 41, 3). Depois de ter pecado, o rei David 
entregava-se a caca, distraia-se nos seus jardins e em 
banquetes, gozava de todos os prazeres de um 
monarca. Mas as festas, as florestas e as demais 
criaturas em.que ele se comprazia, nio faziam senio 
dizer-lhe a seu modo: "David, queres encontrar em 
nos paz e satisfa~io? Nio te podemos contentar ... 
Procura teu Deus (Ibid), pois que unicamente ele te 
pode satisfazer". Por essa razHo, David gemia no 
meio de seus prazeres, e exclamava: "Minhas 
lagrimas me tcm servido de aliment0 dia e noite, e me 
dize~n dia a dia: Onde esta teu Deus?" 

Coliio sabe Deus, ao contrario, contentar as 
almas fieis que o amam! S5o Francisco de Assis, que 
abandonou tudo por causa de Deus, achava-se 
descalqo, nieio morto de frio e de fome, coberto de 
farrapos, mas, so ao proferir as palavras "Meu Deus 
e meu tudo", ja sentia gozo inefavel e celestial. Sio 
Francisco de Borgia que, durante suas viagens de 
religioso, niuitas vezes, teve de pernoitar sobre um 
monte de palha, experinientava tamanha consolaq50 
que o privava de dormir. Da mesma maneira, S5o 
Filipe Neri, despojado e livre de todas as coisas, ndo 
conseguia repoilsar a vista dos consolos que Deus Ihe 
dava, em tal escala, que dizia: "Deixai-me descansar, 
nieu Jesus". 0 padre jesuita Carlos de Lorena, da 
familia dos principes de Lorena, punha-se, as vezes, . 
a danqar de alegria, quando entrava em sua pobre 
cela. Nas hdias, Siio Francisco Xavier, no meio de 
seus trabalhos apostolicos, descobria o peito, 
exclamando: Basta, Senhor, de consolaq6es, que meu 
coraq5o ja nio as suporta. Santa Teresa dizia que da 
niais contentalnento ulna gota de celestial consolaqdo, 
que todos os prazeres do mundo Efetivamente, ndo 

Se todos os bens e prazeres do niundo ndo podem faltar as promessas do Senhor, que ofereceu podern satisfazer o coraqiio humaiio, queln o podera dar, ainda nesta vida, aos que renunciam por seu 
contentar? ... So Deus (S1 36, 4). 0 coraqiio humano amor aos bals da terra, o c6ntuplo de paz e de alegria 
anda senipre a procura de bens que o possam saciar. 

(Mt 19, 29). 
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"QUEM DEMORA EM SE DAR A DEUS CORRE GRANDE NSCO DE PERDER A ALMA" 
(S. J&o Bosco) 
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Que andamos, pois, a procurar tanto? 
Procuremos a Jesus Cristo, que nos chama e diz: 
"Vinde a mim todos os que estais carregados e 
fatigados e eu vos aliviarei" (Mt 11, 28). A alma que 
ama a Deus, encontra essa paz que excede todos os 
prazeres e todas as satisfhqiies que. podem vir do. 
rnundo e dos sentidos (Filip 4, 7). E verdade que 
nesta vida ate os santos t2m que sofrer; porque a 
terra 6 lugar para merecimentos e n5o se pode 
nlerecer sem sofier. Diz, contudo, Siio Boaventura, 
que o amor divino 6 semelhante ao me1 que 'torna 
doces e agradiveis as coisas mais arnargas. Quem 
ama a Deus, ama sua divina vontade, e 6 por isso que 
goza espiritualmente nas proprias tribula+x, porque 
sabe que, resignando-se, agrada e compraz ao 
Senhor . . . 

Meu amantissirno Redentor, quanto fbi cego 
ao apartar-me de vos, Sumo Bem, Fonte dew todo 
consolo, entregando-me aos pobres e rniseriveis 
prazeres do mundo! Minha cegueira assombra-me; . 
porem mais ainda vossa misericordia, que com tanta 
bondade me tem suportado. Agradep-vos de todo o 
coraq5o Ror me terdes feito conhecer nleu triste 
estado e o clever que me impele a amar-vos cada vez 
mais. Aumentai em mim o desejo e o arnor. .. Fazei, 6 
Amabilidade infinit-, que, enlevado eu de vos, 
considere que nada mais tendes a fazer para ser 
amado por mim e que desejais o rneu amor. Se 
quiserdes, podereis purificar-me (Mt 8, 8). Purificai, 
pois, rneu coraqiio, carissimo Redentor; purificai-o de 
tantos a&os impuros que me nlo deixam arnar-vos 
como quisera. Nffo conseguem minhas forws que 
rneu c o r a ~ o  se una inteiramente a 'vos e a vos 
somente ame. Deve ser este urn efeito de wssa gra$a, 
para a qua1 nada ha de impossivel. Desligai-me de 
ado; arrancai-me de minha alma tudo o que n5o - " -- - " -  

conduz a vos, e fkzei que seja inteiramente vosso. 
Arrependo-me de todas as ofensas que vos fiz e 
proponho consagrar o restante cia minha vida ao 
vosso~sarito amor. Vos, porem, o haveis de realizar. 
Fazei-o pel0 sangue que derramastes por mirn com 
tanto amor e dor. Seja para gloria da vossa 
onipotbcia que rneu coraMo, outrora cativo de 
afeiqks terrenas, arda doravante em amor por vos, 6 
Bondade infinita! ... Mle do belo arnor! Alcanqi que, 

-- -- por meio de vossas stiplicas, rninha a h a  se abrase, 
0 meu Deus! 0 s  pecadores-desprezam a wmo a vossa, em caridade para com Deus. 

vida espiritual sem t6-la experimentado. Vkm - -.-- 
somente, diz S5o Bemardo, as mortificaqks que .- -1 
sofrem os amigos de Deus e os deleites de que se j. 
privam; mas nlo consideram as inefiveis delicias il 

. espirituais com que o Senhor os cumula e acaricia. 
I 

Ah! Se os pecadores provassem a paz de que desfiuta 
a alma que so arna a .Deus! "Experimentai e vede - 
diz David - qu50 suave e o Senhor" (S1 33, 9). 

, 

Comqa, pois, rneu i d o ,  a fazer meditaGo diaria, a 
comungar com fieqiiencia, a visitar devotamente o 
Santissimo Sacramento; comeqa a desprezar o mundo 
e a entregar-te a Deus, e verb como o Senhor te di, 
no pouco tempo que h e  consagras, maiores- 
consola@es que todas as que o mundo te  deu com os 
seus prazeres. Provai e vereis.. Quem n5o 
experimentar, nlo podera compreeder o quantp 
Deus sabe contentar uma alma que o ama. 

"PREFIRO MORRER A VIVER SEM SER TODO DE MARIA" 
1 2  (S  Luis M Crjgnon he Monlforr) 
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I A MOCA DIFERENTE 

r( 

"Eu n8o entendo aquela mo~a", dizia-me 
I um conhecido. "Ela teima em ser diferente, em 

rernar contra a correnten, acrescentava ele. 
E continuava: "ela teima em se ' vestir 

decentemente quando as mogas da sua idade 
andam semi-nuas, ela insiste em ouvir boas 
musicas, quando os outros s6 querem banrlho e 
fienesi; mais que\isso, ela defende ppblicamente 
valores que alguns consideram ultrapassados, 
como virgindade, castidade, pureza; ela vai rezar 
na capela da escola sempre que pocle e numa 
epoca em que cada um so pen& em si, ela pensa 
nos outros e fica procurando ensinar as coisas da 
Fe Cat6lica para suas amigas. Mais que isso, ela 
vive proclamando em alto e bom som que a 
maior desgraqa e o pecado. Sinceramente eu niio 
entendo como ela n8o segue a *maidria", 
terrninava ele. 

E mostrei entao outras passagens dos 
Evangelhos que mostram como devemos ser: 

"Entiio disse Jesus aos seus discipulos: 
Se algdm quer vir apds de mim, negue-se a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que 
quiser salvar a sua alrna, vai perdbla e o que 
perder a sua alma por amor de mim, vai acha-la. 
Pois, que aproveita ao homem ganhar todo o 
mundo, se vier a perder a sua alma?" (Siio 
Mateus, XVI, 24 a 26). 

"Todo aquele que me confessar diante 
dos homens, tpmbem o Filho do' homem o 
confessara diante dos anjos de Deus. E o que me 
negar diante dos homens, sera negado diante dos 
anjos de Deus" (Siio Lucas, XII, 8 e 9)". 

"E todo o que deixar a casa, ou os 
irmilos, ou as irmiis, ou o pai, ou a miie, ou a 
mulher ou os filhos, ou os campos, por causa do 
meu nome, recebera o centuplo, e possuira a vida 
eterna" (Siio Mateus, XIX, 29). - 

_ "Mas ai daquele homem por quem vem o 
esciindalo! .Por isso, a tua miio ou teu pe te 
escandaliza, corta e lan~a-o fora de ti; melhor te 
C entrar na vida com um pe ou miio a menos, do 
que, tendo duas miios e dois pes, ser langado no 
fog0 eterno. E, se o teu olho te escandaliza, 
arranca-o e langa-o fora de ti; melhor e entrar na 
vida com um so olho, do que, tendo dois, ser 
langado no fog0 do inferno". (S3o Mateus, 
XVIII, 7 a 9). 

Eu entiio mostrei porque a jovem agia 
assim. Comecei falando da opqiio que os judeus I *  

fizerarn quando tiveram de escolher entre o Justo 
por excelencia, Nosso Senhor Jesus Cristo e um 
ladriio, Barrabas. 

"Mas os principes dos sacerdotes e os 
ancilos persuadiram o povo que pedisse 
~arrabas e que fizesse morrer Jesus. E o - 

governador, tomando a palavra, disse-lhes: Qua1 
dos dois quereis que eu vos solte? E eles Ao final desses exempl~s eu conclui ao 
responderam: Barrabas. Disse-lhes Pilatos: Que interlocutor, dizendo que o seguimento real a 
hei de fazer, pois, de Jesus, que se chama o Nosso Senhor, pede coragem, renuncia, pede 
Cristo? Disseram todos: Seja crucificado (Siio tambem a ousadia de divergir da maioria. Ao que 
Mateus, X m I ,  20 a 23). s ele disse: "E verdade". 

"ANTES MORRER QUE PECAR" 
(Sib Domingos Skvio) 13 



A CONVERSAO 
DE SANTA C A T A m A  

DE G ~ N O V A  
* 

Esta Santa, falecida em 1510, nHo f0i 
santa desde seus primeiros anos de vida. 

a 

Nasceu rica, viveu entre as diversdes e nos 
dias de sua mocidade n5o foi la muito piedosa, ngo. , 

Era coma tantas moqas de hoje que pensam ser 
muit0 santas, d porque vio a missa de preceito e 
nso d5o graves esc6ndalos. 

Casou-se, afmal, com urn mow lnuito 
ri-, 0 qua1 de cri&io tinha apenas o nome. Isso 
hem 0 sabia ela antes de casar-Se; mas, Coma 
acontece, deixou-se fascinar pelas riquezas, pels s 

elegincia e at6 pelas audicias daquele aventureiro 
do amor. 

E sucedeu o que era db esperar: aquele 
homem, causa de sua vida licenciosa, 1150 p a e  
faz&la feliz. Enquanto ela, em casa, chorava a sua 
desgra~a, ele, como louco, conia de orgia em orgia. 
Esquecida de Deus, a pobre mulher maldizia a hora 
em que se casara corn urn vil5o como aquele. 

Menos mal. Morreu o marido (e dizem 
Santa Catarina de GCnova que morreu convertido), e a j0vem Gum p6de Par~~<a-Ule ver Jaus na sua fr~itc Ievuldo a sua pads cnrz e dim-We: 

respirar. Buscou ainda a felicidade nas diversss, "Eis o meu sangue dixramado pot ti e pel3 exiin@o dos tcus pwdos." 

reuniiies barulhentas e nos espetAculos. Tinha uma 
fame canina de felicidade, e cada dia se sentia mais A santa inn5 deixou que ela se 
desgragada . desabafasse e, enxugando as lagrimas, disse-he: 

Certo dia, ouviu uma voz interior que Ihe - Catarina, ~arece  mentira que andes tdo 
dizia : louca e enganada. Ja n5o te dlsse mil vezes que so 

- Catarina, , d em Deus acharas o Deus 6 a verdadeira . felicidade, que so nele 
verdadeiro amor e a felicidade. encontrads o amor puro que nio deixa na alrna 

A jovem viuva ficou muito comovida. remorsos e desenganos? ... Deus te chama ao seu 
Parecia-lhe, porem impossivel que a felicidade amor e tu te enlpenhas em fizer-ie surda as suas 
estivesse escondida atras das grades de urn vozes amorosas. Resolve-te de uma vez a 
convent0 e debaixo de urn grosseiro habito consagrar-te a Deus e encontrarfis a paz e o amor. 
religiose. N5o entrava em sua cabeqa que a Faze urna boa confisdo e confia na divina 
felicidade pudesse viver no silgncio do claustro e misencordia. Estou certa de que Nosso Senhor te 
entre cilicios e disciplinas. . fa& feliz. 

Catarina tinha urna i d ,  que, mais A dor e 09 desenganos, e mais que kudo a 
piedosa do que ela, se fizera religiosa e vivia mesma graqa de Deus haviam preparado ja o 
contentissima no convento. Quantas vezes esta coraqlo de Catarina. Caiu de joelhos diante da 
santa religiosa, prostrada aos pes do sacrario, havia imagem de Jesus crucificado e chorou 
pedido a Jesus por. aquela irmizinha sua, que amargamente, dizendo: Meu Jesus, nlo mais pecar, 
andava pelo mundo, Go fbtil, 650 infeliz! nfo mais pecar. Jesus, Amor infinito das aimas, 

Deus atendeu a-  sua orago. Um dia toma o meu coraqlo. E teu. 
Catarina foi visiki-la. Estava triste como nunca a E assirn, banhada em lagrimas, ajoelhou- 
pobre viuva. E ali, no regaco de sua santa im5, se aos pes de urn santo confessor. Ali esteve longo 
deixou correr lagrimas muito amargas. Disse-lhe: tempo. Quando se levantou, ja era outra. Ajoelhara- 
Sou urna desgraqada; o mundo 6 um impostor; o se pecadora, levantara-se santa, porque esse foi o 
amor n5o e mais que egoismo brutal; nlo, nlo dia qle sua definitiva conversiio. 
agiiento mais! Quero morrer. Dai em diante viveu e morreu como santa. 

-- .- - . 
a 
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E A EPIDEMIA 

c / ;.. - -  . . _. - - 

Em 1576 propagou-se a peste na cidade de - .- . . 
. " Miliio (Itilia) com forw e velocidade atenadoras. 

As mortes eram continuas. 
I S.Carlos Borromeu, zelosissimo arcebispo 

daquela infeliz , cidade, n3o encontram pessoas que 
quisessem cuidar dos enlpestados, nem sacerdotes 
que sacramentassem 0s agonkntes. 

A anghtia do Santo era grande; 1150 podia 
ver aquela calamidade; precisava remedia-la. Ia, ele 
mesmo, de casa em casa, visitava e socorria os 
d e m o s ,  comepndo pelos mais -graves. Saia, 
depois, a janela das casas e, wm vozes que 
cortavam os co raes ,  convidava tanto a sacerdotes 
como a seculares a que o ajudassem naquela obra 
de caridade. 

Ante aquele formoso exemplo do santo 
Arcebispo, muitos cida&os se sentiram impelidos a 
auxiliar os empestados. Ate os sa'cerdotes, que 
haviarn i%gido, voltaram para sacramentar os 
moribundos, sendo cdadjuvados por outros vindos 
do estrangeiro. 

Naquela terrivel epidemia, que durou ano 
e meio, perderarn a vida dois jesuitas, dois 
barnabitas, quatro h d e s  capuchinhos e cento e 
vinte sacerdotes seculares . 

Assim sacrificaram a sua vida corporal 
aqueles zelosos ministros de Deus para a salvaqSo . 

etema das almas, muitas das quais; sem os auxilios 
da religiiio e sem os santos sac&entos, se teriam 
precipitado no infemo etemamente. 

Para aplacar a dlera divina, organizou 
S.Carlos grandes procissks de penit&ncia, sendo 
ele o primeiro a tornar parte nelas, caminhand0 a pe 
e descalqo e dirigindo ao &u fervorosas preces. 

i - S. Carlos Borromea 
Quando, em 1569, a cidade de Xll;io foi vlsitada pela 
peste, eln, pedsoa procurou os pobres doentes, con- 

soldu-os e deu-lhes os santos sacramentos. 

A caridade de Sgo Carlos 
Borromeu possibilitou a salvaqiio 
da alma de milhares de pessoas 
naquela epidemia. Hoje quantas 

--pessoas chamam urn padre para 
atender os que estgo para morrer? 
Desgra~adamente, pouquissimos. 
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A SANT~SSIMA VIRGEM B 0 MEIO DE QUE NOSSO SENHOR SE S E R W  PARA VIR A N ~ S ;  15 
E fi 0 ME10 DE QUE NOS DEVEMOS' SERVIR PARA IR A ELE - Santo Agostinho 



A recompensa aqueles que por seu exernplo atraem outros i devoqiio 
do santo roskio C enolme. 

0 Rei Afonso, de Lego e Galicia desejando que todos os criados 
louvassem a Santissima Virgem Maria com esta devo~iio, usavq 
ostensivamente o Rosario porem ele mesmo n8o rezava. No entanto, todos os 
suditos rezavam. 

Caindo em grave enfennidade e quando todos o querialn morto foi 
transportado em espirito ao terrivel tribunal de C~isto. Viu ali todos os - .  
dembnios que o acusavam de seus crimes e pecados, quando ja pensava estar 
condenado apareceu a Santissima Virgem Maria em seu favor. Trouxeram 
entiio uma balanqa onde de um lado foi colocado todo o peso de seus 
pecados, no entanto Nossa Senhora colocou no outro lado o enorme rosario 
que carregava na cintura, mais os das outras pessoas que rezaviun por 
exemplo dele. Juntos, os roshios pesavanl bem mais do que os pecados. 
Nossa Senhora voltando, disse-lhe entiio, "obtive isto de meu born Filho, 
como recompensa pel0 pequeno seniqo que fizeste, carregando na cintura o 
~dsiuio,  a tua vida sera por a lyns  anos prolongada. Empregue-os bem e 
fagas penitencias". 0 Rei voltando a si, disse: Oh! Bendito o Rosb-io que me 
livrou das penas eternas". Depois passou o resto da vida com grande devo~iio 
ao Roshrio, o qua1 rezou todos os dias. 

D.Pero, primo de Siio Dorrhgos, levava ulna vida lnuito devassa. 
Sabendo que muitos ouviam os sermiirss de seu Santo primo, resolveu ouvilr- 
lhe tmbCm. Silo Domingos ao ver-lhe, durante o sermiio, empenhou-se para 
fazer ver ao primo o estado larnentavel que este se encontrava. Empedernido 
no pecado niio se converteu. 

No Jia seguinte, Siio Domingos vendo-o entrar novarnente, para tocxir 
seu coraqiio endurecido, resolveu fazer algo de extraordiniuio. "Senhor Jesus, 
fazei ver a todos desta igreja o estagu em que se encontra este homem que 
acaba de entrar" gritou em alta voz. 0 s  fieis voltando-se a D.Pero, viram-no 
rodeado de uma multidiio de dem6nios em formas de animais holliveis que o 
prendiam a correntes de ferro. Horrorizados tentaram fbgir, mas impedidos 
por Siio Domingos permaneceram na Igreja. "Conhece desgra~ado, o 
deploravel estado em que vos encontrais; ajoelhai aos pes da Santissima 
Virgem, tomai este Rosiu-io e reze-o com mependimento e devogiii, e mude 
de vida". Ele se pas de joelhos, rezou o Roshio e sentiu o desejo de 
confessar-se, e o fez. 0 Santo instou-o a rezar o roskio todos os dias. Na 
saida, da cara assustadora com que entrara, nem resquicios havia, pel0 
contrario, brilhava como a de urn anjo. E assim morreu. 

REZAI 0 TERCO TODOS OS D M  
Nossa Senhora em Fhtima 


