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de Maria. 

FZAYrO QUENTAL 
Sff0 PA ULO - SP 

Peqo que informem se o que j z ,  foi correto: enviei o cheque para o 
GrZmio Santa Maria. 

MARL4 DE LOURDES G. DE OLNEIRQ 
RIO DE JANElRO - RJ 

Tenho 72 anos, aposentada e saude regular. Gosto demais da revlsta, 
as vezes ganho de amigas, mas nem sempre. Ficaria feliz em receber, 
se for mesmo gratuito. Deus lhe pague, a jlha em Cristo. 
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Editorial 

0 presente nlimero de "0 Besbravador" e 
dedicado em grande parte a Nossa Senhora do 
Carmo e ao seu Santo Escapulario, por ocasi5o 
dos 750 anos desta santa devosiio. 

Em verdade, o Escapulario tambem 
conhecido como Bentinho do Carmo e uma das 
mais preciosas dadivas da M5e de Deus para 
corn seus filhos, sendo inegavelmente eficaz 
para aqueles que o usam. 

Desde que - em 1251 - a Santissima 
Virgem o entregou a S i o  SimAo Stock e 
prometeu aqueles que o usassem que n3o 
padeceriam o fog0 do inferno, o Escapulario tern 
sido uma arma poderosa em pro1 da salva@o 
dos homens. 

Daquela data em diante foram incontaveis 
os fatos em que a Mile de Deus ajudou os 
homens por meio de Seu Escapulario. 
Conversdes inesperadas, impenitentes que se 
arrependem na littima hora, mudanrps radicais 
de vida, soldados salvos da morte certa na 
guerra e assim sucessivamente. Em 'suma por 
meio do Bentinho, Nossa Senhora opera 
muitissimas maravilhas. 

Sendo assim, serve o presente numero 
para, em primeiro lugar, agradecer a Nossa 
Senhora, tantos favores que Ela faz por meio de 
Seu Escapulario. Serve, outrossim, para animar 
os nossos estimados leitores a o usarem e 
fazerem isso com fervor e piedade. Com isso 
poderio receber mais benesses da Virgem 
Maria. 

Na realidade usar o Escapulario do Carmo 
significa estar debaixo do Manto Protetor e 
Maternal de Nossa Senhora. Quer, outrossim 
dizer, que somos filhos d'Ela e como filhos de tiio 
Boa Mae queremos viver, pelejar, sofrer e 
morrer. 

Usemos, pois, o ~sca~u la r i o  do Carmo, e 
mais, sejamos divulgadores, apostolos dessa 
maravilhosa devo@o que tanto agrada a Maria 
Santissima. 

'TOR MALES QUE FACA, QIIEM COMECOU A SE ENTREGAR A ORACAO. NAO A DEIXE. POlS COM ELA O3 
TERA MEIOS DE os REMEDIAR" (Santn TWV.VO) 



ESTAI PREPARADOS 

Muitos de nos, certamente, ja vimos uma 
morte repentina. Quantos ja ouviram falar de 
mortes subitas. Alias, boa parte das mortes, hoje 
em dia, ocone de repente, seja em acidentes, seja 
por paradas cardiacas ou ate por fatos 
minuscules. 

Pessoas ha que saem de casa fortes e 
contentes e nunca mais voltam. Quantos, no auge 
de alegrias e realizaqaes materiais, vCem esta 
trajetoria interrompida pela morte. 

E comum, diante do talecimento de uma 
pessoa amiga, algukm dizer: "mas ontem eu 
estive com ela e parecia ti30 forte". E, no entanto, 
aquela que estava t3o forte ontem, e cadaver 
hoje, e carne dada aos vermes. 

0 estitnado leitor, a pre7ada leitora, ja 
pensou que esta mesma situaq8o pode ocorrer 
corn voce'? J B  irnaginou que hoje pode ser o 
illtimo dia de sua vida? Niio e possivel que a 
Ieitura dzsse artigo scja Q u l t i ~ ~ ~ o  ato dz sua 
esistsncia'? 

Talvez nunca tenha pensado nessas 
coisas. Entretanto, elas s3o a realidade, a mais 
pura e cabal realidade. 

Se isso ocorresse, voct estaria 
preparado? Sua alma estaria Iimpa e em 
condiqaes de ser julgada por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Justo Juiz, que tudo sabe e tudo vC? 

Caso sua resposta seja negativa, isto e, 
caso vocC se encontre em pecado mortal, saia o 
quanto antes desta lamentivel situaqiio. 

Nesta hora, antes de terminar de ler este 
artigo, faqa urn ato de arrependimento de todos 
os seus pecados. Faqa-o por amor a Deus e logo, - 

muito logo, procure urn padre e faqa urna boa 
confiss5o de seus pecados. Peqa a ajuda de Nossa 
Senhora para tudo isso. 

Pode ser, porem,que voct diga que tudo - 
isso n5o se aplica a sua pessoa, pois voct diz: 
"Eu SOU jovemff. Quem escreve estas linhas ouviu 
a mesma frase de urn jovem de 14 anos. E, ha 
muitos anos esse jovem morreu. 

'-0 PECADO 6 A MOKTE. 1)ORQIJE NOS SEPARA DE DEUS, NOSSA VIDA" 
(Strtllo I.v\rcloro) 



"0 QUE ORDENO NAO ADMITE 
CONTRADI~AO OU DEMORA. E PARA 
QUE D ~ S  FE A MTNHAS PALAVRAS, 
SAREM QUE, NESTA MESMA NOITE, 
'I'EUS JU~ZES, INIMIGOS DE MlNHA 
ORDEM, S E ~ O  ALCANCADOS PELA 
VTNGANCA DE DEUS E M O R R E ~ O  NA 
MESMA HORA, DE MORTE SUBITA". 

Nestes tennos se expressou a Smtissima 
Virgem Maria numa aparigiio ao Papa Honorio 
Ill, ordcnando-lhe que aprovasse a regra e 
protegesse a Ordem de Nossa Senhora do Monte 
Carnlelo . 

No dia seguinte dessa apari~80, Honolio 111 
se inteirou da morte dos juues que haviam sido 
convocados pel0 Soberano Pontifice para resolver 
o assunto relativo a aprovagiio daquela ordem 
religiosa. 0 Papa charnou entso aos religiosos 
camelitas, abra~ou-os corn bondade, e redigiu a 
Bula que confinnava a regra e aprovava 
definitivarnente ao instituto. 

0 s  filhos do Carmelo renderam aqiio de 
graqas ao conhecer esse prodigio da insigne 
proteeiio da Virgem Maria para corn sua Ordem. 
A lembran~a desse acontecirner~to foi 
perpstuada mediante urna festa instituida por 

--NAO TEMOS OUTKA CONFIANCA AFORA DE VOS, 0 VlRGEM PURISSIMA" 
~. 'k , , lo  ~ i j r c w t )  



aquele Pontifice, a pedido de Siio S i d o  
Stock, entiio Vighio Geral dos Carmelitas do 
Ocidente. Trata-se da comemoraqiio solene de 
Nossa Senhora do Monte Cannelo, que foi 
fixada no calendhrio litiugico em 16 de julho. 

0 Carmelo e uma bela montanha situada 
na Palestina, que faz parte da cordilheira do 
Libano e domina a vasta baia de Sio Joio 
D'Acre, no Mediterrfineo. Situada entre a 
Galiliia e a Samaria, fica a 10 quil6metros de 
Nazare, elevando-se a 530 metros sobre o 
nivel do mar. 

Carmelo em hebreu significa "Vinha de 
Dew", "Campo Florida". 0 s  sirabes o 
denominam Monte de Santo Elias. Ali 
habitaram, na epoca do Antigo Testamento, 
.os Santos profetas: ~ l ias '  e Eliseu. Ainda 
existem ali as gmtas aonde eles viviarn e a 
fonte de & p a  que Santo Elias fez brotar da 
terra, em virtude de suas orq6es. 

0 profeta Elias que nasceu no ano 980 
A.C., havia executado a 450 falsos profetas 

de Baal, nas proximidades do Monte 
Cannelo. 0 s  sacerdotes daquele "deus" pag8o 
haviam seduzido o povo de Israel, fazendo-o 
cair na idolatria. 

Em consequEncia, sob as ordens de 
Elias, o ceu se fechou por urn period0 de tr2s 
anss, e a Terra, sem chuva, tornou-se esteril, 
como o coraqio do pecador. 

Depois da grande e solene execuqiio da 
Justiqa Divina, ocorreu urn fato milagroso, 
cujo significado simbblico segundo exegetas, 
era Figura Excelsa de Maria Santissima, que 
viria ao mundo muitos seculos depois. 

Quando Santo Elias, corn sua espada, 
deu morte aos sacerdotes do Baal, disse a 
Acab, Rei de Israel: "Vai, come e bebe, 
porque j a  se ouve o ruido de urna grande 
chuva". Ao mesmo tempo, subiu ao alto do 
Monte Carmelo e se prostrou diante do 
Senhor. Depois de haver rezado, o Profeta 
disse a seu servidor: "Vai e olha para a banda 
do mar". E o sewidor foi e, depois de haver 
olhado para o c6u totalmente limpo, voltou e 
disse ao Santo: "Eu nio vejo nada". Santo 
Elias mandou-o voltar ali sete vezes. E, na 
sCtima, urna pequena nuvem semelhante a 
pegada de urn homem se levantou do mar. E 
caiu uma grande tempestade. (Conforme 3 
Reis - 18, 4 1-46). 

No oficio de Nossa Senhora do Monte 
Carmelo se 1E que a pequena nuvem que se 
elevou do mar simbolizava a Santissima 
Virgem Maria. 

Assim como a nuvem nHo leva consigo - 
o peso e a amargura das ondas do mar, do 
mesmo mod0 Maria saiu da raga humana, 
decaida e corrompida pel0 pecado original, 
sem contrair nenhurna de suas manchas. 
Deste rnodo, dculos antes da proclama@o do 
Dogma da Imaculada Conceiqk, Ela ja foi 
particulpnente venerada *na Ordem do 
Carmo. 

> 

06 -QUANTO MAIS HUMILDE FOR ALGI&M, TANTO MAIS CARIDOSO SERA PARA COM 0 PROXIMO 
(SGo I i'cente de Paula) 



Na Ordem Carmelita C: tradi~iio 
constante que, o Profeta Elias, tendo sido 
sobrenawalmente instruido sobre o 
significado daquela n u v e ~ n h a ,  simbolo da 
pureza de Nossa Senhora, resolveu imita-la, 
formando urna comunidade religiosa. 

Santo Elias elegeu a Eliseu como seu 
discipdo e sucessor; e viirios fieis israelitas se 
unirarn a eles. Foi no Carmelo que o Santo 
Profeta fundou sua Ordem, a fim de formar 
homens cheios de zelo para combater a Baal e 
seus falsos profetas. 

Nazare, aonde Maria Santissima passou 
grande pa.rte de sua vida, era vizinha do 
Carmelo. Narra uma piedosa tradiqiio que, 
voltando do Egito, a Sagrada Familia, 
permaneceu alguns dias na gruta da escola 
dos profetas. Tambem se disse que na epoca 
em que residia naquela cidade, a Santissima 
Virgem, se comprazia em ir fieqiientemente 
ao pk do Monte Carmelo pra conversar corn 
os discipdos de Elias e instrui-10s nos 
misterios da fk e na regra da perfeiqiio. 

Sempre de acordo com a referida 
tradiqiio, muitos filhos de Elias teriam ouvido 
a pregaqiio de Silo Joiio Batista e recebido o 
seu batismo. No dia de Pentecostes, ali 
tambem teriam estado eles ouvindo os 
apostolos pregar. Sebudo essa tradigiio 
veneraram corn urn afeto muito particular a 
Nossa Senhora, com quem tiveram a alegria 
de conviver na Montanha de Siiio e se uniram 
aos apostolos para pregar por toda a Judeia e 
Samaria. A eles se deve a construqiio no alto 
do Monte Carmelo, do primeiro templo 
dedicado a Nossa Senhora. 

Ali diariamente se reuniam para louvar a 
Miie de Deus. Pouco a pouco, os fieis 
comeqararn a lhes dw o nome de Irmiios da 
Santa Virgem, titulo glorioso que foi 
conservado na ordem por v h o s  Papas. 
Urbano VI concedeu indulgSncias a quem os 
chamasse de Irmiios da Bem-Aventurada M8e 
de Deus, Maria do Monte Carmelo. 

Durante a perseguiqiio pagii dos 
romanos e na kpoca da conquista de Terra 
Santa pelos muqulmanos, os carmelitas muito 
sofreram, muitos deles foram martirizados. 

Libertados pela espada dos cavaleiros 
cristgos, reuniram-se sob a autoridade e dirqiio 
espiritual de Sgo Bertoldo de Limoges, grande 
cruzado e defensor da cidade de Antioquia que 
havia abandonado a sua espada, escudo e 
arrnadura materiais, para annar-se dos 
instrumcntos espirituais, proprios para uma vida 
ascktica, aos pes do Monte Carmelo. Grande 
numero de peregrines do Ocidente entraram entiio 
para a Ordem, como por exemplo, Siio Cirilo, 
Santo Angclo e Siio Simiio Stock. 



Com a queda do Reino Latino em atrasos ji duravarn dez ilnos, ~ i l i i n d ~  a 
Jerusalem, novamente o Carmelo, corria Santissima Vir-gem, pelos rogos ds SBo Sin150 
perigo de exhnqiio. Porem era designio ds 
Nossa Senhora qus sua Ordttln se expa~disse 
pelo nlundo inteiro. S2o Luis IX, Rei da 
Franga, tcndo se salvado de urn naufriigio por 
intercessiio de Nossa Senhora do  Monte 
Carmelo, consrnriu em Paris, ern 
ag~adecimento, urn convent0 para os 
Cannelitas, sendo clue este foi a origenl de 
rnuitos outros. 

Ilevido ao fato da Ordern Cannelita ser 
uma institui~iio nova no Ocidente, ela hi 
objeto de muitas cor~uariedades e 
perseguiqiics. InocEricio 111 havia estabelecido 
ell1 12 15, no Concilio de Latriio que nenhrima 
Insti tui~bo Keligiosa poderia ser fw~dada sern 
a aprova~iio pon'tificia. 

Providencialmente, apenas dez Qnos 
antes do concilio, Santo Albeno, ~ahiarca de 
Jerusalem, em nome do Papa, de quem era 
ligado, havia concedido aos carmelitas uma 
regTa escrita. 

A inesperada expans50 do Carmelo, 
provocoy sem embargo, a ira do demiinio, 
que excitou em'toda parte, homens mimados 
por uma gande perfidia. Sob o pretext0 de 
adesiio as leis da Igreja e as normas 
conciliares, corneqaram a atacar a Ordem 
Cmelita,  procurando sua extin~iio. 

Tendo o Papa Honorio 111 sucedido a 
InocPncio 111 no Governo da Santa Igreja, 
norneou o Swno Pontifice, dois juizes, que 
acreditavam serem admiradores da Institui~lio 
para examinar o caso. Estes dois personagens 
atrasararn desnecessariamente a conclusiio do 
process0 e multiplicaram as dificuldades. 0 s  

Stock e cle todos os cannelitas, to~nou a causa 
em suas escclsas ~naos. l'encio sido castigaclos 
aqusles dois rnembros da Curia Kori~ana 
como foi descrito no comeqo deste artigo. os 
religiosos puderam gozar dt. algurn terrlpo de 
paz. 

Apesar de todos os favores dr! lei t? da 
prote~do cfo Papa s persegui$Zo contra os 
filtlos t lo  C'armclo se intellsificol~. l'ntio eln 
1242, SBo S i~n io  Stock fbi eltito Supc.1-ior- 
Cieral da Ordem ('armelita. 0 aflito super-ior, 
veildo que a perscguiqiio niio ccssava, ficou 
cclnvencido de que somente corn a 
Interven@o ds Maria Santissinla, pocteria 
sncontrar o 'amparo de que necessita\a. 
Recorreu, pois, a seu eficat_ patrocinio. 

En1 135 1 ,  na vispera da fssta solsne de 
Nossa Senhora do Camlo, Ela apareceu a este 
grande filho de Santo Elias, trazendo-the o 
Escapulhio Cmeli ta .  Ela vestia o hiibito da 
Ordem, estava coroada de estrelas e tinha nos 
bra~os o seu Divino f7ilho. Con1 o 
escapulario, a hide de Deus oiltorgou a 
Ordem Cannelita irrn novo e maravilhoso 
favor, extensivo nil0 sij aos religiosos, nxis 
tambkrn a todos os fiiis que o clusiram 
rsceber. 

Em carta dirigida aos seus irmiios de 
habito e filhos espirituais, assim descreveu o 
Santo, o grandioso acontecimento: "Quando 
derramarei minha alms na presenCa do 
Senhor, ainda que seja, po e cinza, com toda 
confianqa suplicava a millha Senhora, Virgen~ 
Maria, que assim como queria que nos 
charn~semos seus, nos mostrasse Ela que era 
Nossa Miie, livrando-nos da perseguiqiio e 
dando-nos algunla amostra sensivei da 
consideraqiio e estinla particular clue nos tern, 
para confusiio dos que nos perseguem; no 



, momanto em que lhe dizia corn ternos 
suspires": 

"FLOR DO CARMELO 
VINHA FLORIDA 
ESPLENDOR DO CEU 
VIRGEM DEPOIS DO PARTO. 
INCOMPARAVEL 
OH! MAE AMAVEL E SEMPRE VIRGEM; 
DAI AOS CARMELlTAS - 
PRIVILEGIOS DE PKOTECAO 
OH1 ESTRELA DO MAR!" 

Apareceu-me a Soberana Senhora 
escoltada, por inheros anjos e tendo em suas 
milos o habito da Ordem, disse-me: "RECEBE, 
MEU FILHO DILETISSIMO, 0 E S C A P U L ~ U O  DE 
TUA ORDEM, SNAL DE MLNHA 
CONFRATERNIDADE, PRIVILEGIO PARA TI E 
PARA TODOS OS CARMELITAS; OS QUE 

- MOKREREM REVESTIDOS DESTE 
ESCAPULARIO, NAO P A D E C E ~ O  0 FOG0 
ETERNO. ELE E SINAL DE SALVAC~O, 
PROTECAO NOS PERIGOS, S~MBOLO DE P A .  E 
DE PACT0 SEMPITERNO". 

Corn esse auxilio tio sublime e 
poderoso, Siio Simiio Stock teve a felicidade 
de ver o desagrado de seus inirnigos 

converter-se em benevolincia, e os mativos 
de desprezo, tornarem-se causa de veneraqiio. 

A sombra da gande Order11 do Carrnelo 
surgiu a confiaria de Nossa Senhora do 
Monte Carmelb, que foi feita para os 
catolicos leigos que, niio podendo abra~ar a 
regra carmelita querem, entretanto, colocar-se 
debaixo da proteqiio da Santissima Virgem, 
honrando-a com essa invocaq80. 

Alem do privilegio revelado a Siio 
Simiio Stock, a quem usa o escapuljrio e 
concedido o chamado "privilegio sabatino" 
prometido por Nossa Senhora em uma 
apariqiio ao Papa Joiio XXlII, pel0 qual ficam 
livres do fogo do purgatorio, no sabado 
seguinte a morte, todos aqueles que tenham 
usado em vida o Escapulbrio, tendo 
observado as condi@es para obter essa graqa. 

"DAS COlSAS DIVINAS, A MAIS DlVlNA E COOPERAR COM DEUS NA SALYACAO DAS ALMAS" 09 
(S6o Oionisio .? eropngitcr) 



0 escapulario do Carmo ou Bentinho, corno 
e viiigarmente chamado, e uma dadiva de Nossa 
Senhora do Carmo ii sua Ordem Carmelita e por 
interrntidio desta ao mundo inteiro. 

Por essa magnifica dadiva, Maria 
San~issima eslabelece urna uniiio intima, filial e 
fraternal entrc Si e os scus devotos, uniiio esta 
simbolizada no Escapulirio que d a yeste de 
Nossa Senhora, e ii qua1 a propria Mile de Deus, 
bem corno a Sarlta Igreja, ligaram favores 
insignes, como mais adiante veremos 

Para a pert'eita compreensiio da doutrina do 
I~~sc,lj)i~lririo do Carmo, convern saber unl pouco 
da histciria da Ordem 

Estava Silo SimHo Stock, Geral da Ordem 
do Carmo, rezando na sua cela. Suplicava corn 
grande instiincia a Senhora do Carmo que 
manil'estasse unl sinal de maternal proteqb a sua 
Ordern predileta Subito ilumina-se a cela de luz 
celestial e aparece com grande gloria, cercada de 
anjas, a Santa Mge de Deus Traz nas m5os o 
Escapuiir-io e entregando-o a Siio Simiio, diz-lhe 
nilma promessa: "Recebe, FlLHO 
I ~ ~ ~ ~ ~ - ' . ' T ~ s s ~ M o ,  o Escapulario da tua Ordem, 
SiN.AL DE MiNllA CONFRATERNIDADE, 
privilCgio para ti e todos os Carmelitas, os que 
lnosrereln revestidos deste r!scapulario, niio 

padecergo o fogo eterno. Eis o sinal de salvaqiio, 
alianga de paz e pacto sempiterno". 

Deu-se esse fato miraculoso na Inglaterra 
16 de julho de 1251, portanto ha sete Skculos 
passados. 

Pelas palavras de Nossa Senhora do Carmo, 
"Filho diletissimo" , e "sinal de minha 
confraternidade", Maria Santissinla considera os 
devotos do seu EscapulArio como filhos de 
predileggo; rnais ainda: Ela quer tornar t2o 
maravilhosa essa uniiio, que faz como que uma 
abstragiio da sua qualidade de Miie, para par-se 
conosco no mesmo pe de igualdade, chamando-se 
a si mesma de nossa itmil! 

Nessa uniiio de Nossa Senhora para 
conosco e que repousa a essCncia da doutrina do 
Escapulario; e ha sete seculos vem a Miie de Deus 
cumprindo a sua grande promessa para corn os 
que vestem o seu Escapulario. Correspondamos 
tanlbem nos a essa maravilhosa promessa, 
esforqando-nos para vivermos vida piedosa e 
cristii, intimamente unidos a nossa MZe do 
Carmelo. 

Nos ultimos decenios Nossa Senhora muito 
ten1 insistido nessa unigo amorosa para conosco, 
com freqiizncia pede que as almas e o rnundo 
sejani cc)nsagrados ao seu Imaculado Coraq.50, 
haja vista as revelaq6es de Fatima. 

Por isso e que o Santo Padre, Pio XII, pela 
identificaqlo que ha entre a ideia da intirnidade 
corn Maria pelo Escapulirio e a da consagrag50, 
proclamou no seu Breve de 11 de Fevereiro de 
1950, o Escapulario do Carmo, urn como que 
simbolo dessa consagrag50 ao lrnaculado Coraqiio 
de Maria. 

Eis em poucas palavras o essential da 
significaq3o do Escapulario do Canno. 

Vejamos agora os dois grandes favores 
concedidos pela propria Virgem Maria ao Santo 
Escapulario: a GRANDE PROMESSA e o - 
P R I V J L ~ G I O  SABATfNO; em seguida veremos 
as graqas, favores e beneficios que a Santa Igreja 
anexou ao mesmo Escapulario 

A GRANDE PROMESSA, "0s  que 
morrerern revestidos deste Escapulario niio 
padeceriio o fogo do inferno". k esta a grande 
promessa de Nossa Senhora do Carmo a todos os 



que vestem o Escapulitrio do Carmo e procuram 
sinceramente, cada qua1 de acordo com as gragas 
que recebe, viver esta vida de uniiio e de 
confianw com Maria: G o  sofrer50 as penas do 
inferno e, conseqiientemente, alcanpr5o a eterna 
felicidade do Ceu. 

Esta grande promessa a Silo. Sim2o Stock 
foi confirmada e acrescida de mais um privilegio, 
o PRIVIL~GIO SABATINO, setenta anos mais 
tarde pelo Papa JoZo XXII. 

Apareceu-lhe a Santissima Virgem e disse- 
lhe: "Ey como tema Miie dos confiades 
carmelitas, descerei ao purgatorio no primeiro 
siibado depois da sua morte e os livrarei e os 
conduzirei ao Monte Santo da vida etema". 

EM QUE CONSISTE ESSE PRIVILEGIO 
SABATINO? 

Consiste em que Nossa Senhora ha de 
retirar do purgatorio as alrnas dos codades do 
Carmo no primeiro sabado depois da morte e 
leva-las para o Ceu. 

Silo essas as duas grandes promessas de 
Nossa Senhora do Carmo a todos que trouxerem 
o seu escapullirio e corn ele piarnente morrerem. 

0 QUE E N E C E S S ~ O  PARA 
RECEBER o SANTO E S C A P U L ~ O  ou o 
BENTINHO DO C A M 0  E PARTICIPAR DA 
GRANDE PROMESSA? 

lo) Procurar um sacerdote autorizado, isto 
e, que tenha a faculdade de impor o bentinho do 
Carmo. 

2") 0 bentinho consiste em 2 quadradinhos 
de 1ii marrorn (materia esta essential para a 
validade) de forma oblonga, ligados por um 
cord50 preferencialmente manom, de mod0 que 
urn quadradinho caia sobre o peito e outro sobre 
as costas. 

3") TrazZ-lo dia e noite, isto 6, sempre. 
Quando estragado, troca-lo por outro navo. Basta 

que seja bento o primeiro bentinho. 0 s  outros que 
o substituirem n5o precisram ser bentos. 

4") Dar o nome ao padre que impas o 
bentinho. Este por sua vez deve enviar o registro 
dos nornes anualmente a um convent0 de 
carmelitas, ou a qualquer outro liugar onde esteja 
canonicamente ereta a ~onfraria do srnto 
Escapulkrio. 

5") Esforgar-se para viver a vida de uni5o 
com Mgria, vivendo do melhor modo possivel a 
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ w A o  AO IMACULBDO 
CORACAO DE W A " ;  pois que deste 
Cora$?io Maternal nos vieram estes a o  grandes 
privilkgios e favores. 

0 QUE E N E C E S S ~ O  P M  OBTER- 
SE o PRIVILEGIO SABATINO? 

Para obter-se o prilrilegio sabatino ou seja a 
pronta liberta~50 do purgatorio no prheiro 
dbado depois da morte, alkm das condiq6es 
exigidas para uso vilido do bentinho, C 
necessirio : 

1") Guardar a castidade conforme o proprio 
estado. 

2") Rezar diariamente o oficio pawo de 
N.Senhora. Quem niio souber reza-lo, deve 
observar a jejum da Igreja conforrne as normas 
diocesanas e abster-se de carne nas quartas e 
dbados. 0 s  sacerdotes e religiosos satisfrazern a 
essa obrigaqiio pela recita~50 do seu breviikio. 

OBSERVACAO: A obrigaqzo da 
abstinzncia de came e do oficio parvo pode ser 
mudada pelo confesser ou pel0 sacerdote que deu 
o bentinho, em sete Padre-Nossos, sete Ave- 
Marias e sete Gloria ao Padre ou na recita@o do 
terqo. 

Irnprimirnos 
c 0 m 

"SE MARIA PEDE TAMBEM POR NOS, ESTAMOS SEGUROS, PORQUE AS ORACQES DE MARIA 
SAO TODAS OUVIDAS E NUNCA REJEITADAS" (.Suvrto .-1Ji,rtso :\/. ' f t .  1.1gtirro) 11 



QUAIS SAO AS VANTAGENS DO 
ESCAPULARIO DO CARMO? 

Alern das grandes promessas de N.Senhora 
a mencionadas, silo inumeras as outras 
vantagens. Tesouros incalculaveis de 
i ndulg6ncias plenarias e parciais siio concedidos a 
todos os que trazern o Santo Escapulario do 
Carmo. Indulgi2ncias essas lucraveis em todas as 
grandes festas da Igreja e da Ordem do Carmo. 

Ademais, conforme as promessas de 
N.Senhor-a do Carmo, o uso piedoso do 
escapulario trara grandes b2ngLos. N. Senhora do 
Carrno @ fie1 as suas promessas, se formos 
tarnbem fikis as pequenas obrigaqdes que 
assumimos ao receber o seu escapulario. 

Graqas especiais nos seriio concedidas 
durante a vida e sobretudo na hora da morte. Ela 
livrara do inferno os confiades do S.Escapulario e 
lhes abreviara as penas do p~~rgatorio. 

NA VIDA PROTEJO. NA MORTE 
AJUDO. DO INFERNO LIVRO. 

Silo essas em resumo as grandes promessas 
de N.Senhora do Carmo. 

Seja portanto, cada devoto do Carmo, urn - 
propagador fervoroso em toda parte e em todas as 
circunstincias da devoqiio ao Santo Escapulario. 
Leve os amigos, parentes e conhecidos a presenp 
dum sacerdote que tenha a faculdade de impor o 
bentinho, para eles tarnbCm o receberem. 

NLo nos esqueqarnos que a Senhora do 
Carmo niio se deixa vencer em generosidade. Ela 
sabera recompensar com o csntuplo o pouco que 
fizemos en1 sua honra. 

.'(?UERO DAR TIJDO A JESUS, NAO QUERO SER SANTA PELA METADE" 
(Snntn ?'ere.~irrhn do itlenlno Jesus) 



? 

Um dos primeiros casos de conversso 
obtida peio E s c a p ~ l ~ o  db Carmo, ocorreu logo 
apos Nossa Senhora tir entregado o Santo 
Bentinho e Siio Simio ~tdck.  

Em Winchester, um cavalheiro inglzs 
chamado Walter se debatia na ultima enfermidade 
entre dores e sofiimentos dolorosos da agonia e, 
impio como era, blasfemava horrivelmente 
dizendo, ao Ihe falarem em ultimos Sacramentos: 
"NIo me falem em Sacramentos nem em outra 
vida. Se ha inferno quero o inferno e o diabo. Que 
satanis venha buscar a rninha alma". Era esta a 
sua linguagem, entremeada de blasEmias e 
irnoralidades. Todos os assistentes do enferrno 
estavam horrorizados. Lembraram-se de chamar 
ao Santo Monge Simiio Stock, conhecido em todo 
Reino pelo seu zelo em propagar a devo@o a 
Virgem do Carmo. 

urn jrade da Ordem 
dos Carmelitas '. ; ' 
descalcos ,  \ :  

rejorl:tada por ' . 
sio ~ o i o  da Cruz. 

Chegou o Santo e cheio de horror pel0 que 
via e ouvia n2o perdeu contudo a esperanqa. 
Tomou o Escapulbio do Carmo e imediatamente 
com fervor o imp& no moribundo. Estendeu os 
bra~os em cruz e pds-se a rezar a Virgem, 
banhado em lagrimas. Que prodigio! 0 homem 
tiio impio e feroz abrandou-se e disse com voz 
suave: Padre, quero me salvar, perdbo a um meu 
inimigo. Senhor! Senhor! Tende piedade deste 
poljre pecador! Chorava comovido. Protestou 
querer morrer como verdadeiro crist2o. Recebeu 
os Sacrarnentos com edificante piedade. 

Dizia: "o dem6nio tudo fez para me perder, 
mas o Escapulario da Virgem me salvou". Esta 
converstio ttio repentina e miraculosa causou uma 
impress20 profinda em toda Inglaterra que bem 
conhecia a impiedade do cavalheiro Walter. 

0 Cardeal espanhol Vicente Enrique Y 
Taracon, quando era Bispo de Solsona, publicou 
uma pastoral sobre o Escapulirio do Carmo, 
dando fe ao fato que a seguir narramos: 

"Urn oficio recebido das autoridades 
solicitava nossa cooperagiio para prestar auxilios 
espirituais a dez homens encarcerados. AS onze 
horas da noite os tr6s sacerdotes que estavarnos 
em Vinaroz, entramos em comunica~50 corn 
eles ... Oito deles se confessaram com grandes 
mostras de arrependirnento e fervor". 

Outro, um homem culto e educado, apesar 
de achar-se em perigo de morte, negou-se a 
receber o Sacramento corn estas palavras: 

- Olhe, Padre, eu lhe agradqo com 
sinceridade o que o senhor esta fazendo por mim. 
Compreendo que o senhor esteja passando uma 
ma noite por minha causa, ja que o senhor nPo vai 
conseguir de nenhum mod0 que eu me confesse. 
Eu Ihe agradego muito, mas Ihe suplico que nPo 
insista; desde ja lhe posso assegurar que nPo me 
confessarei. Eu fui educado de maneira cristq 
mas eu perdi a Fe. 

Fiquei naquele momento aturdido; quase 
sem saber o que dizer. Porem, inspirado, sem 
duvida, pela Santissima Virgem, atrevi-me a Ihe 
propor: 

- Voci me faria um favor? 

.'EU NAO CRERIA NO EVANGELHO, SE A AUTORIDADE DP, IGREJA CATOLICA NAO ME LEVASSE 13 
A ISSO" (Sor~to .-Igo.stinho) 



- 0 que o senhor queira - respondeu-me - 
contanto que n8o me peqa para me confessar. 

- Pedta-me, aduzi, que Ihe imponha o 
Santo Escapulario? 

- NBo vejo nenhum inconveniente - disse- 
me. A mim essas coisas n5o dizem nada; mas se 
com isso lhe agrado, pode fuer. 

Em seguida, lhe impus o-Santo Escapulario 
do C m o  para rezar por ele a Santissima Virgem. 
Ele foi sentar-se em urn canto, na ponta de urn 
dos barns  que havia naquela sala. Nlo se tinham 
passado ainda cinco minutos, quando ouvi uma 
espkie de rugido e uns soluqos fort& e 
entrecortados que me alarmaram. Entrei de novo 
na sala e vi aquele homem vir em minha direqIo, 
chorando inconsolavelmente e me dizer, no meio 
de suas lagrimas: 

- Quero confessar-me, quero confessar-me. 
NZo merqo esta graw de Deus. A Virgem me 
salvou. 

, Ante a admira~8o e o assombro de todos os 
presentes, confessou-se, sem parar de derramar 
lagrimas um so momento, corn uma contrielo 
realmente extraordiniiria e enternecedora. E 
quando, ao final me despedi deles, abra~ou-me e 
osculou ininha mIo, enquanto me dizia: 

- Obrigado, Padre; obrigado pelo imenso 
bem que me fez. No Ceu rezarei pel0 senhor. 
Agradecido e at8 o Ceu. 

0 presente caso aconteceu em SIo Paulo, 
ha alguns anos corn urn Sacerdote nosso 
conhecido. 

Voltava ele certa noite para o seu convento, 
quando o motorista do thxi fez um caminho 
diferente do habitual. 

Qua1 niio foi a sua surpresa, quando foram 
parar num local aonde acabara da haver urn 
acidente automobilistico. Ao perceberem que 
havia urn sacerdote nas irnediafles chamaram-no 
para dar os ultimos Sacramentos a urn moribund0 
que fora vitima nesse acontecimento. 0 bom 
padre prontamente aceitou e atendeu o 
acidentado, dando-lhe os confortos de nossa 
Santa ReligiIo. Assim o homem p6de morrer na 
graqa de Deus. 

Dias depois o padre estava em seu convento 
quando foi procurado pela esposa do falecido, 
que veio Ihe agradecer o atendimento que seu 
marido recebera dele. 

Disse ela que o seu esposo vivera por 
quarenta anos afastado da Religiiio, mas, jamais 
abandonara o Santo Escapuliuio do C m o ,  que 
no passado havia recebido. 

Se e verdade que o Escapulibio do Carmo 
livra do fog0 do inferno aqueles que o usam, e 
tarnbem verdade que nunca devemos abusar dessa 
dadiva da Mle de Deus, .usando-o na inten@o de 
salvaqiio, mas querendo levar uma vida de 
pecados. 

Urn jovem saiu do seminirio aonde levara 
por uns tempos uma vida correta, e recebera o 
Escapulario do Carmo. 

Abandonou a pratica da ReligiZo, e passou 
a levar uma vida pessima, cheia de m b  ' - 
companhias e pecados horriveis. 

Apesar disso ele continuava a usar o 
Escapuliirio, por medo do inferno. Adquiriu entzo 
uma doenea terrivel e incuravel. Recebeu muitas 

' 

graqas de se confessar e mudar de vida, mas, niio 
o fez. 

Quando entrou em agonia, estando para 
morrer, respirava corn dificuldades. Entretanto 
n5o monia. A estas alturas, seu "amigos", os 
companheiros de pecados disseram: "ele ngo 
consegue respirar, por causa desse paninho que 
traz no peito e nas costas, vamos tira-lo". E assirn 
o fizerarn, tirando-lhe o EscapulSuio. Ma1 
acabaram de fazer jsso o infeliz jovem morreu. 

14 "BREVES E CADUCAS SAO AS ALEGRIAS PROVENJENTES DOS PRAZERES TERRENOS, QUE PROCURAhl 
DESVlAR DOS CAMIN-IOS DA VIDA OS CHAMADOS A ETERNIDADE (S. L,e& 1Zlagno) 



DO DESAPEGO DE SI MESMO + y"e 

Q : :desprendimento mais importante e 
necessbio e o de si mesmo, isto e, da p r m k  
vontade. Quem sabe vencer-se a si mesmb, 
facilmente vencera a todas as outras dificuldades. 
A vitoria sobre si mesmo era o que Sfo Francisco 

I Xavier recomendava mui particularmente a todos 
os que aspiravam a perfeiqfo. E o divino Salvador 
a impde como dever a todos os que desejam 
segui-lo: "Se alguem quiser seguir-me, abnegue- 
se a si mesmo" (Ma 16,24). 0 compzndio de tudo 
o que devemos fazer para nos salvar e esta palavra 
unica: Abnegaqfo propria. 

Nos devemos arnar a Deus da maneira que 
, Ihe agrada e nio como nos apraz. Deus quer que 

nossa alma esteja vazia de tudo, para que a possa 
, encher com seu amor e uni-la a si. Santa Tereza 
diz que a oraqPo da uniPo nPo e outra coisa que a 
indiferenqa a mais completa a respeito das coisas 
do mundo, junto com o desejo de possuir 
unicamente a Deus. E certo que Deus tanto mais 
intimamente nos unira consigo e nos enchera com 
sua presenqa, quanto mais completamente 
renunciarmos as indina bes naturais, por . seu 
amor. Muitos desejm$,j~,Eim chegar a uniio 
perfeita com Deus, miQ",:@o querem suportar as 
adversidades que ~ o s ! ~ ~ e n h o r  lhes envia; n9o 
querem sofrer nem pobreza, nem injurias. Ora 
fnguanto' .n3a'- E- entregkem Sem restriqiio ' a' ' 

vontade; ds: Deus,. nfo chegarfo a unifo perfeita. 
" , (  . . L. 

,i 2 . : h . " . b * L , ,  , I. 

"Para se chegar a perfeita conjunqiio corn 
Deus", diz Santa Catarina de Genova, "deve-se 
passw-per t&ulaGbes. Estas d o  os meios de que 
Deus se serve para nos purificar de todas as mas 
inclina~des. As injurias, o desprezo, as doenqas, a " 

pobreza, as tenta@es, as contrariedades nos Gio 
enviadas so para que tenhamos ocasides bastantes 
de combater e subjugar as nossas paixdes, de tal 
forma que desaparqarn por inteiro. Niio basta as 
adversidades nos parecerem menos desagradaveis, 
C precis0 que o amor divino no-las tome doces e 
desejaveis, para chegatmos a perfeita unifo com 
Deus". Ajunto ainda o que nos recomenda Silo 
Jofo da Cmz, para atingirmos essa conjunciio 
intima e completa com Deus: "Devemos 
mortificar cuidadosamente os proprios sentidos e 

' 

deseios. , . e i A % 

p6r h o r  ge 1es6s Cristo, ad&& ,a kt i~fa~i io  qbe 
niio ' tem por fir6 ' a: glbria d& ~ m : ,  Se, Got+ 
exemplo, sentimos o desejo de""ouvir au ver c o i k  
que nfo d o  proprias para nos aprodmar de ~eAs ,  
devemos renunciar a elas incontinenti. .Quanta aos 
desejos, devemos procurar sempre o que e mais 
L- -... .. . 

penoso, mais desagradavel, mais pobre, sem 
aspirig.; .Q , ,autra-:;coisa - que a padecer e ser 
desprezado" . 

Numa palavra: Quem ama verdadeiramente 
a Jesus, expele de seu coraqfo todo o apego aos 
bens terrenos e procura desprender-se de tudo 
para unir-se mais perfeitarnente com seu Salvador. 
Todos os seus desejos so tSm a Jesus por objeto, 
sempre pensa nele, sempre suspira por ele, em 
todo o lugar e ocasiPo d a Jesus deseja agradar. 
Para se chegar, porem, a esse ponto, $eve-se tratar 
de expulsar do coraqgo toda a afeiqiio que niio 
tende para Deus. Que deve rnais fazer u r n  alma 
para se entregar incondicionalmente a Deus? 
Primeiro, evitar tudo o que possa desagradar a 
Nosso Senhor e fazer tudo o que lhe e agradavel. 
Segundo, aceitar, em santo abandono, tudo o que 
ihe enviar sua santa mgo, por mais duro e 
incdmodo que seja. Terceiro, preferir, em todas as 
coisas, a vontade de Deus a gropria Dessa forma 
sacrifica-se ela por inteiro e sem reserva a seu 
Deus e Senhor. 

(Santo Afonso -a de Ligorio) 

. "AQUELE QUE'@E CRlOU SEM TEU AUXILIO, NAO VAI TE SALVAR SEM TEU A U X ~ L I O  I .i. 
(,Santo Agostmhv) 



Aohnva-ne num @silo da vetlhos urn antigo Qii [ t i m a gb e fl a r i soldado gue, apesar de sua vida de caserna .e ' 
acampamento, se conservava dbcil e acessivel 
as verdades religiosas. 

Urn sacerdote, que o visitava .corn 
frequencia, falou-lhe cta devo@o do rosirio ~e 
ensinou-the o rnodo de reza-lo. 

Deu-lhe a IrmB um rosario e o velho militar 
achou tamanho consolo em reza-lo, que serltid 
rnuito niio o ter conhecido antes, dizendo que.ol 
teria rezado todos os dias. ? - Irmi, (perguntou urn dia) quantos dias tr8+ 
em sessenta anos? 

A irrnd fez o calculo e respondeu: 1 

- 21.900 dias. 
- Irmii, quantos rosarios teria eu que rezar 

cada dia para, em tres anos, chegar a esse " 
numero? I d 

- 20 cada dia, disse~lhe a Irmi. I(' ., 
Dai em diante viam-no, dia e noite, cornlo 

rosario na miio. 
Apos tres anos de sofrimentos, suportados + 

com grande paciencia, chegou ao seu ultimo 
rosario. 

Ali o esperava a morte, pois n i o  viveu nem 
urn dia, nem urna hora mgis. Ao terminar a ultima 
Ave-Maria, deu o ultimo suspiro, entregou a alma 
a Deus. 

I CQLABORE COM 0 DBSBRAVADOR ( /  I 
\ I  

* Atrawswnos dias dificeis. E d i d o  quc ooonm dificuldades financeiras em nosso pais. 
Quanto a n6s, 06 p t o s  c r e r m c n  de fontu assustadora. So para darmos urn aemplo, a tarifa do 
correio autnentou-nos wnsideravelmente. 

+ N b  queremos e @a podemos mudar o que nos propusernos desde o nosso primeiro nlmero, qud 
"0 bsbravad~r" deve set gratuito e, corn auxilio de Nossa Senhora, continuard r +lo. 

e U, m i s  umr v q  pedimos sua colrbora@o. Qudquer quantia 6 prcciow. Basta v o d  ir oos 
b u ~ o s  msncionados em qualquer agbcia deles, e f u r  o depbsito nar contas qw ro-. 

BANCO I T A ~  
CONTA COWNTEi 00433 - 0 (ag2ncia 0003 - Mercurio) Silo Pwlo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 240 19 - 2 (a8hcia 278-0 - Gadmetro) Silo Pado - SP 

Em nome-& G R b U 0  SANTA MARIA 

\G "DEUS COLOCOU M I A  NESTE MUNDO PARA SER 0 REPUGIO E 0 HOSPITAL PUBLICO 00s 
PECADORES (Snnro :Ijbnso .\laria de I,igcirro) 




