
falamat do modo especiu/ 
Cs~o  ~ O B O  Cn~6tfomo. (Pudroeiro dm oradoms sacra. 

duo paloora era ido subhe  que u S U ~  patfeddado o donominou Crishfomo, 
is fo 6 Bocu de ouro. 

%$en& u oerdado como poucm, alacaoa o pecado com a Jorocidaado da 
espadu e u conhnd6ncia do fogo. 

I %ddn de finbu m a  fa/', nadu o futiu fer danca com o mai! Woweu no e&, I 
I mas jumuis hunsigiu corn o eno. I 

.I Como faz folio bo/o, quem como eh  para jiaft'gar a pocadar Q os oiciar, 
de&nder a glbna de %us, exabur % m a  denbora, corn coragem, desfemor e 
sanfidudee! Como f m  f u h !  

- .  



"<;o.s~oric~ d rccchcr cm ntinha rcsidzncio o .Jornn! "0 
L>e.sbrnvork,r" 
.SANDHA MARIA DE OLIVEIRA M I A  
S ~ O  PAUI,O - SP 

"Ueccbr no S& unia edipio do "Desbrnvndor " de Jnn/kkv 2002. 
Gostei mttito, principolmente das citaqdes de rodope. Escrevo o ' 

.lornnl do metr Condominio, com ztmn s e q o  RejlexAo, com citnqdes. 
Gosiorio de receber "0 Desbrmdor ". 
THIA GO C. MON'rMORLNCY 
.TKO I'A UI-0 - Sl' 

". . . yrinteironientc venho ynrnbenizir-10s por rste belissimo 
jornalzinho: "0 L)e.sbrmndor" pztromente Cntolico, jir qzte n igrejn 
pnssn par ztmn crise de .fe mzrito grnnde e precisnmos de mnis 
inforn7aqde.s religiosas. coiso qzre o catdlico nn'o fern. Recebo este n 
mois de 15 nnos. Gosto mztito dn vidn de snntos qtre sad colocndos 
pela Igr~jn con70 ntodelo de virtttde pnro nris, gosto tnmbem dns 
fi.n.sc.s de ~ ~ f ~ j O l > i ' .  " - 
~'Ahll"0.Y - 1 u  

"Pornbenizo o eqtiipe editorial de "0 Desbravndor". Foz'tempo que 
nn'o encontro itnzo verdodeirn revistn cnrdlicn e ''0 I1e.sbrnvndor" nos 
1n7z de voltn o nro'or peln conversn'o e sonlfficaqdo dc nos.sn nlmns. 
Qire Derts os conserve! Gostnrio de poder receber a revisto em mrnhn 
resrdCncia. Imrn isro ocrescenfo o me21 endereqo pnrn 
correspond2ncin. " . 
ROBERTA A DE MOURA MAGACHO 
NITEROI - RJ 

"... qliero czlrhpr~mentci-10s pelo magnifico boletim Cntolico Romnno, 
elohorado pelo Grtmio Czlltztral "Snnin Maria ". " 

. J ~ O  CLU.tAC0 PENNA TRINDADE 
SAO PAULO - SP 

"Fico mztito-filiz qziondo encontro os npostolos de "0 Desbrnvndor" , 

distribttrndo sezis santificados exemplnres para 0s-fitis. Em Sao Palilo 
jir presenciei esta cntzodn de fP nus igrejos. "Infelizmente n -&map , 

do mnl entrozt no Igreja Cntolicn ", mas n Santa Igrejn Cntolica nttnca 
szrczrmhrrd! " 
DR ALEX0 R DELIMA 
J 2 0  PA IJLO - SP 

"Estott cnviando os comprovnntes dos deposito.~ qtte fiz nos ziltimos 
t r b  nteses. porn qzte tenhnm certezn qtre receberom ns minhns 
confribtriqdes. Sei qzte n2io P murto, mas' espero qzte njude. M2uto 
obrrgado pelo bem qtte nos me-fazem, me enviando a pnlnvrn de Deus. 
1;iquem con1 Dezts e hrosso Senhorn. Que Cristo nbenqoe o trahalho 
de voczs ". 
UO.?ANA HlXIiNA GINA 
JUNDIAI - st' 
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Editorial 
0 s  hornens vlvem correndo atras de,seus problemas 0 tiorncrn de-hop tcln ym,a (lama 

toda de p?obierna,s para".rqciolver. ConLas a !pasgar, a ~ d e s ,  fuj~dos, compras, vendas, 
negoc~aqdds pegeuais o-~k~pol; tel@~forlc, ' t~do isso faz parte do d ~ a  a dla moderno ' ' ' 

Alem d~sso, ha toda urna serie de coisas que se tornararn parte ind~spensavel do 
cotidlano: refngeradores, microondas, aparelhos de som e jogos eletr8nicos fazern parcerla 
indispensave~ corn as pessoas de agora. 

Acadernias de glnhstica, de rnusculaqio, clinicas de emagrecimenlo, locals de lazer 
tambern est2o em vqga. 

Em resumo, corno se luta pela proprla satisfaqgo, como se corre atras da pr6pna estetica 
e do ber'n estar material. 

Quanto esforqo, quanta dedicaqzo! E poderiamos perguntar: para quanto tempo ISSO? E 
rnais, produz isso verdadeira alegria e contentarnento? 

- -  Quanto a primeira indaga@o a resposta e s~mples, no maxirlio, pelo curto espa5o de 
nossa vida. E quanto a segunda, o homem nunca se contenta corn as passagelras coisas 
terrenas. 

Em outras palavras, queremos dizer que o homem n20 foi ferto para este vale de 
lagrimas, como a Salve Ra~nha chama a terra. 

0 hornern foi feito par Deus e sornente Ele pode fazer do nosso cora@o urn coraq%o 
alegre e feliz. E somente no C6u poderemos ter 4 completa e total felicidade, pois ent2o Deus 
rnesrno sera nossa recompensa. 

- ,.. Mas, os hornens insistern em viver para as coisas fugazes e passageiras deste mundo e, 
portanto vivem inquietos, vivem insatisfeitos, vivern tristes. Quem vive para as coisas perdidas, 
corn elas se perdera. 

E por mais que se busque a soluqBo dos problernas hurnanos ou cois'as hurnakas, 
maiores serzo os problemas. 

N i o  sBo politicos, candidatos e rlquezas quem solucionarBo os p~oblernas do hornqm. 
t 
I 

Santo Agostinho, rnagistralmente disse: "Fizeste-nos para V6s e nosso C O ~ ~ G B O  
perrnanece~4 inquieto enquanto nBo repousar em V6s". 

Que Nossa Senhora abra nossos olhos e nosso coraq8o para esta realidade, entilo 
poderemos dizer corn o mesrno Santo Aqostinho: "Tarde Te arnei Beloza 120 antida Q sempre - 
nova, tarde Te amei". ' 

"A JUVENTUDE NAO FOI FEITA PARA 0 PRAZER E SIM I>/-\RA 0 I - IEI~O~SMO" 03 
(I>clrrl Slrru(Je1) 



0 mundo debaixo dos pes 

1'0s lllais dc LIIII;\ \.cz jri citatllr,s 11;ls ~~tiginils lie "0 l')~~b~;l\.ild~,I." t1111;1 

frast. dc. Snllto Antonio h4nri:\ tic Cl;lrct ~1112 rib: "l);lri\ s;~lv;~r-sc < ~ ~ I ~ C C ~ S O  

ter a etcnlidade Ila cahcyil. l>eus 110 eo~.at$it? tt o t1lt111do dclx~iso dos pds". 
F.;:nl si~n~tt, t. precis(? ter sclnprc prcsen~c quc esistc ulna \-id9 L\tCl.llil. c 

precis0 anltls s Ileus C L ~ I I ~  todits as I ~ ~ S S ; ~ S  ti)t*q;~x. co111 t c h  o 11osso ct)1.;1q;io. 
ccanl todo o nosso e~ltc'lldililc~ltc., c 2 ti11111k111 ~ I . L ' C ~ S O  ~ C I .  o I ~ I ~ I I I L ~ O  dcl);lis~) 
dos p6s. ou scc:irt, t i  ~~cccssiirio pisat sobrc o 11lu11~tc.r. dcspr~b~;lr o IIIIII \~!O. 11i'lo 

i; Sin, 115 catolicos tluc C O I I I I ~ C C I I I  il ~ O L I ~ I . ~ I I : I  cristfi. ~ I I C  ~ I I C I . C I I ~  scs 
bolls, pt-ooilratii c1unp1-is coln os preceitos d : ~  1-k. tllils 11i:1o ~ I I C S C ' I I I  S O I I I ~ C I .  

co11l o 11l~uliio. nrio quercm dcsprcznr as silus ~l~hsilllas. 
(1 1111111L~0 fell1 SllllS ]CIS. 1C111 SCLlS ~)I.CCC~IQS. Slli-1S lllii~illl3~. I'illllil. 

ricli~ezcts, posiyrio social, cor~ti)rto, al~~izudcs, scr l~e~\c\i~isto pclos oulsc~s. xcr 
I aceit0 pela sociedadc, rlrio corltrariar os outl-os, scr I~C'I I I  1:;11i~clo, scs 

cot~hecido, ser acatado, n8o brignr co~n  ning~1tin1. lido kril- s~~scctibilid;~dcs 
c'tc., siio algumas das repas do n~~uldo. Rcgras cstas qtic dc pcr si, algtrnlils 
poden1 ser aceitas, Inas jamais sere111 nollna al.soluta de vida. I'or cscmplo, 
o ctiltivo de amizades niio d em si mail. Mas, lhzcr isso, calancio il 

co11sci811cia diai~te dos erros, ficar quicto diallte dos pccados, apcnas para 
1150 colltrariar ningui~n, isso e triste covardia, cllorlile pusiin~ninidadc da 
qi~al tcl-emos que dar corltas a Dcus. 

Ou ent30, alguem que quer ser be111 visto por todos, ct~stc o quc custilr., 
cilste ainda sua alma. Esse algueln programn sun desgraqa cspiritual. 

Em resiumo, quem qiler seguir Nosso Scnl~or, ten1 cluc dcsprczar o 
alclndo e siias ~nasimas. Alias, o Divino Mestre j6 disse: "Porquc lido sois 
desse mundo, ele vos odeia" e sendo assill1 om dos sioais ~nais scguros dc 
que alguem 011 uma obra esta no caminllo reto e essa pcssoa oil cssa obm 
serein perseguidas pelo ~ntundo. 

Niio ha, pois possibilidade de algl~e~n seguir a Deus e agradar o 
nliundo. E se e verdade que servindo a Deus a pessoa serA colnbatida pelo 
mundo, ele tera o consolo de estar no caminho certo e seguro dos alnigos 
de Nosso Senhor, o camin110 da Crciz. 

oJ -.ATE QUANDO? . ~ T E  QUANDO DIRE1 AM ANHA. AMANHA:' POR QLjE NAO HOJE:' POR QUE NAO POR FIM 
IMEDIAT.4MENTE AS MINHAS TORPEZAS?" (.Sulrro . Igo\rrtrlrn on.\ ''( i,rrfis.\i,c,\..) 



Seu Ilorne era Joiio, e a posteridade o 
denominou Crisostomo, isto e, boca de 
ouro, pela rnagnificincia de seus selmdes. 

En1 vida foi Bispo de Constantinopla, 
apos a morte declarado santo, doutor da 
igreja e padroeiro dos sermonistas catolicos. 

Feito Bispo muito jovem, niio 
transigiu com o erro, o pecado e a 
imoralidade. Em seus monurnentais se~maes 
atacava os erros, doesse a quem doesse. 

Seus sermdes contra os maus 
espetaculos, contra os vicios, o 
indispuseram corn a corte imperial. Nada o 
fazia calar na defesa do bem ou no ataque 
ao mal. 

E isso lhe trazia muitas inimizades. 
Tentaram de tudo para cala-lo, mas 

niio conseguiram. Entlio os grandes se 
reunirarn para acabar com ele. Nulna 
reuniiio dos seus inimigos comeqaram a ver 
o que rnais atingiria o santo Bispo. 

Um de seus ini~nigos disse: "Vamos 
mata-lo"; ouh-o falou: "coloque~no-lo na 
prislio"; um terceiro sugeriu: "Vamos 
~nanda-lo para o exilio" e finalmente urn 
quarto achou melhor tomar os seus bens. 

Um quillto itlirnigo corn mais 
sagacidade falou: "estiio todos enganados". 
e disse que se o matassem o mandariam 
para o Ceu, se o prendessem dariam a ele 
ocasiiio de sofrer por Nosso Senhor e ele 
corn paciincia carregaria a Cruz, se o 
exilasse~n ele faria do exilio sua patria e ali 
continuaria a increpar os maus e se Ihe 
tirasse~n os bens, niio tirariam dele. mas dos 
pobres, pois tudo que vinha a suas rn2os. ele 
repassava aos menos favorecidos. Entiio 
este ultimo argiiiu que so uma coisa causava 
pallor en1 Joiio, o pecado. Somente a ofensa 
a Deus atonnentaria o cora~iio do grande 
Bispo. Mas todos reconheceram que 1150 
conseguiriarn faze-lo pecar. Entiio. 
decidira~n exila-lo e ele mol-reu no esilio. 

'.UM SANTO TRISTE 6 UM TRIS Tt: SANTO" 
(Sfio I"~OJILJJLO dl' . i J 51 \J  



Tc~iios a alcgr~a dc publ~car i~ni  caso 
cditicantc contado por Sa~ito Afonso Marla dc 
Ligorio cni scu famosissimo lrvro "Glorias dc 
hrlarrs". A cssc rcspeito. conta-sc quc. csta11do'~i 
Santo Afonso ban vclho (pcrto de 90 anos). c sc11i1- 
paral~tico. i ~ n i  outro inn50 dc sua congrcgaqiio 
pcriodicanicntc o levava a passear no jardim do 
convcnto. c~ii sua cade~ra de rodas. Em unla vcz. 
para d~strai-lo urn pouco. leu s Santo Afonso 
trcclios do -'GIar~as de Marla". Santo Afonso ficou 
cncantado. cntdo n5o se lcnibrando mais dc quc cra 
o,autor. perguntou ao irmiio: "Quen~ e a pessoa que 
cscrcveu Go grandes maravilhas a respeito da M5c 
dc Deus?" E o ~rnliio, procurando na lombada do .. livro. rcspondcu .'E de Afonso Maria dc Ligorio.. 
Ao que Santo Afonso imcdlatamcntc sc calou, por 
Iiumildadc. 

0 C ~ S O  do bispo Udo C. ao lnesmo tc~upo 
~iiara\,ilhoso c tcrri\?cl. Mostra o que podc acontcccr 
co~ii qucm abusa da niiscr~cordia dc Nossa Scnhora. 
QLIC 110s sinfa dc cscmplo. 

Contam \irios ailtorcs quc cni Magdcburgo. 
ci'ddadc da Sas6nia (Alemanha) vivia urn honicni 
chamado Udo. o qual. qualido joveni. era dc t5o 
pouca capacidade intelech~al que era niotivo dc 
dcbochc dc rodos os scus colcgas dc cscola. Um dia 
cstando clc nluito aflito con1 sua incapacidade, 
coniewu a rogar a Santissima Virgem, diante de 
uma sua imagcm. que o ajudasse. Maria lhe 
apareccu cm sonhos, e Ihe disse: Udo, eu desejo te 
consolar. e n2o so te obterei de Deus uma 
intcligbcia quc o livrc dos dcboches, mas Ihe darci 
um talcnto t5o grandc quc o tomara admiravel. E 
Ihe promcto ainda que, depois da morte do atual 
bispo, vocC scra clcito em scu lugar. Assim falou 
Maria. e assim tudo succdeu. Udo cresceu na. 
citncia e no conhecimento, e obteve o bispado 
daqucla cidade. 

Mas, Udo foi tso ingrato a Deus e a sua 
Benfcitora. quc abandonou toda devoqlio, e acabou 
sc tornando o esc&dalo de todos. Uma noite, 
enquanto estava cm seu leito con1 uma sacrilega 
compadii'a. cscutou uma voz que lhc dizia: "Udo, 
niio brinque com Dcus. Basta quanto vocZ ja 0 
ofcndcu". 

Da pri~ilcira vcz quc cscutou cssas palavras. 
Udo niio lhcs dcu iniportcincia. acrcditando talvcz 

quc algu~ii Iiomc~n o qurscssc assustar Mas. ronlado 
a O ~ I \ I ~  3 I ) I C S I I I ~  C O I S ~  113 scg~rnda e tia tcrccIr;t 
1101tc. COIIIC(;O~I a tcnicr CILIC nqi~clc fbssc irm nbrso 
do cdu Entrctanto. acm ~sso for sut:c~cntc 11nr;i 
~ L C - 1 0  ;~bandonar scus \ ~ C I O S  Asb~~ii. J C ~ O I S  dc trCs 
mcscs. tempo qirc Dcus Ilic dell para qi~c sc 
cnicndassc. clicgou o castrgo 

Unia noite. uni devoto cdncgo clia~iiado 
Frederico estava rezando na igrqa dc Sdo Maur~c~o. 
s~~plicando a Dells quc remcd~assc dc a lg~~~i ia  forma 
o enornle escindalo quc dava o b~spo Entiio. 
subitamcntc. um grandc vcnto cscancarou a porta da 
igreja. Em scguida critrararn dois jo\ais, corn 
tochas acesas na m5o. e se postaram aos lados do 
altar-mor Apos clcs. cntrararn outros do~s. qilc 
cstcndcram urn grandc tapetc diantc do altar. c 
arrumaranl sobrc ele dois tronos de ouro. Veni 
dcpois u~ii outro joven~, en1 vcstcs dc soldado. c 
com uma cspada na niiio. Parando no mcio da igrqia 
o jovc~ii soldado gritou: '-0 vos, santos do C ~ L I .  qi~c 
tcndcs vossas rcliqu~as vcncrsdas ncsta igrcja. v~ndc 
assistir 6 grandc justi~n quc far5 o sobcrano JLIIZ!" 
Movidos por zssc brado, surgiram na nave da lgrqa 
muitos santos. e tanibem os doze apostolos. para 
sercm acessorcs do julgamcnto quc sc  ria rcal~zar. 
Finalmcntc. cntrou o proprio Jcsus. c ton1011 lugar 
em unl dos tronos. Dcpois, compareceu a Virgem 
Maria, seguida por urn cortcjo de niuitas virgcns. c 
tomou dc scu Divino Filho. Elit50 o Juiz ordcnou 
que se trousesse o rcu. E cstc era o niisero c infcliz 
Udo. 

Inicialmcntc falou S5o Mauricio. cni nonic dc 
todo o povo cscandalizado. pcdindo justiqa contra 
aquela vida infamc. E todos levantaram suas vozes. 
clarnando: Scnhor. cle mcrece a mortc "Quc scja 
esecutado imcdiatanlente", disse o Etcrno Juiz. Mas 
antes quc se cumprisse a senten@ - vcja-sc quanto d 
grandc a picdade dc Maria - aquela ni5c dc 
misericordia, para n50 assist~r aqucle trcnicndo ato 
dc justiqa, rctirou-se da Igreja. EntAo. o anjo que 
portava a espada sc accrcou de Udo. c dc urn so 
golpe Ihe' separou a cabeqa do tronco. E assin1 
tcrminou s visiio do c6nego. 

0 intcrior da igreja voltou a ficar na 
penumbra. 0 cbncgo Frcderico, trcn~clldo dc mcdo. 
foi acendcr uma Ibpada, e viu o corpo de Udo 
scparado de sua cabeqa. e o pavinicnto todo 
cnsangiientado. Quando amanlicccu. c o povo vcio .i 
Igrcja, o cdnc~o narrou toda a vido quc tcvc. c a 
horrivcl tragcd~a quc liavia acontccido. Naquclc 

ob "TARDE TE AMEI. OH DEUS. BELEZA SEMPRE ANTIGA E SEMPRE NOVA. TAKDE TE AMEI" 
(Snnto ..lgos!inho) 



mcsmo dla. a alma dc Udo. condcnacln no lofcmo. 
r~parccci~ n um sell capcl5o. quc nada snb~a do quc 
ha\ la succdldo na Igrqa Dlnntc dcssas c\ ~dtnctns. 
o cadh cr dc 1Jdc3 f01 atirado cnl i l i l l  nbls1110. e o set1 
sanguc pcrn~ancccu manchando para .scmprc aqilclc 
pavimcnto. 'quc scmpre C mantido cobcrto com um 
tapctc. E tlcsdc cntiio sc adotou o costunic dc 
dcscobrlr #qucla manchn sc~iiprc qilc L I I ~  novo b~spo 
tome pos$c. para quc este. a vlsta de tal castigo. 
pclisc bcrh cm ordenar corretaniente a sua vida. e 
1150 scr ingrato i s  graqas do Senhor Jcsus e dc sua 

Esta narracva que segue e o resumo do que 
acontece a tantas pcssoas que conhecenios. Vanios 
cliamar o nosso personagem de Hernles. 

Hermes nasccu em ulna familia de classe 
media. Ali lhc transnlitirml os conccitos para quc 
ele fosse "um vcncedor", tivesse sucessol fosse o 
mhimo. Niio lhe cnsinaram a scr desonesto, nias 
scmprc disscralii ~ L I C  CIC 1150 dcvcria csagcrar IICIII 

na bondndc. ncm na honcstidadc. ncm na rcligi50. 
Sim. para sua familia uio dc dcvia dcsprczar 

a Religiiio. nias ela cra apcnas ulii elenicnto de 
sucesso no mundo. 

Assim, Hermes foi batizado. fez Primeira 
Comunll50 e casou na Igrqja: nias janais praticou a 
Religiiio e nem viveu dc acordo conl a Fe. 

Estudou cm otimos colesios. aprendcu varios 
idionias. cursou otimas faculdades. Ao meslno 
tcmpo, sen1 esageros. entregou-se aos pecados e b 
divcrsks mundanasl como sc um so pecado nPo 
ofcndesse a Dcus. 

Profissional csim~o. logo se tornou advogado 
4 c consultor ccondmico fanioso. Pos graduou-se. 

cstudou no cstcrior. toniou-se professor e at6 
clicgou a profcssor catcdratlco Mas na pritica da 
Fd. nota zcro 

- 8 Quando se casou, buscou a tno~a que mclhor 
ajudasse seu projeto de vida. nioqa modcma. bcm 
aparcntada:culta. n30 importando sua Fe. Casarani- 
sc. tivcra~ii dois filhos. pois inais filhos scriani 
mcomodo c depois vivcram cada qua1 para o scu 
iado. tcndo avcnturas estraco~i.jugais. apesar dc' 

! '  scnlpre cstarcm juntos, em publico. 
Sua carrcira foi um sllccsso. Prcsidcntc de 

3, anpresas. professor renomado. politico bcm 

silccd~do ( fb~  duns ~czcs  cicputado). nlinistro por 
liials dc L I I I I ~  \ C Z  e em nlals dc itma pasta. lou\ado 
pclos honicns. Hcr~l-tcs 1150 cntra~n cm uma lgrcla a 
1150 scr cm atos comcmorat1vos 

Quando dcpiltado. ~ ~ O I O L I  ICIS  dlborcfitas. 
abortistas e confiscatonas E lsso tudo dcfcndla cni 
scus artlgos jornalistlcos 

Eli1 suss' aposcntador~as cra fcstcjado. 
homcnagcado. louvado A \,cllilcc chcyou Docnqas 
apareceram. mas so sc chama\am nlddlcos nunca 
padres para coloca-lo cm ordcni para corn Dcus 

Nan cm sua agolila tirial pcnsou a n  accrtar- 
sc cot11 Dcus 0 quc ~nlportava cra 1150 sofrcr N5o 
sofrcu c niorrcu Scni carlliho da familla. corn 
~iiiiltos cloglos c homcnagcns 

Dezenas dc anunc~os fincbres foram fc~tos 
nos jornals. frases de efelto foram pronunc~adas 
sobrc ele Mas para quasc todos clc tlnha sldo uni 
vencedor 

E nos pcrguntamos fol rcalmcntc urn 
\~cncedor" Alcan~ou o supremo galard50. a snl\,a~iio 
dc sila alma" Para ondc. fol apos n mortc" Sc sc 
pcrdci~ dc quc tcriio val~do honras. cargos. 
homcnagcns') Para nada 

EIe trilliou o canl~nlio largo. mas Nosso 
Senllor n~anda cntrarnlos pcla porta cstrclta E 6 
pela porta cstre~ta que dcvcmos lr para alcanqarmos 
a vcrdadclra vitona. para scrnios rcalmcntc 
vencedores 

i corn 

.'EU NAO NASCI PARA AS COISAS D A  TERRA E SIM PARA AS DO CEU" 
(Sfio Lui: C;on:og(~) 
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UM VENCEDOR? 

Esta nal-rativa que segue e o resumo do 
que acontece a talitas pessoas que 

a co~ihecemos. Vanios chamar o rlosso 
~.)ersonagerii de Heniies. 

Hernies nasceu em ulna fanlilia de 
classe media. Ali Ihe transmitiram os 

\ cor~ceitos para que ele fosse "um vencedor", 
tivesse sucesso. fosse o niaxirno. NBo lhe 
ensirlaram a ser desonesto, mas sempre 
disseram que ele n8o deveria exagerar nem 
na bondade, neln iia honestidade, liein na 

I religiiio. 
Sirn. para sua fainilia niiol. de devia 

desprezar a ReligiBo. lnas ela era apenas urn 
elemento de sucesso no mundo. 

..2ssiiti, Hel-tnes foi batizado, fez 
Pririieira CoriiunIi80 e casou ria Igreja, rrias 

I jamais praticou a Religiiio e rlem viveu de 
acordo corn a Fe. 

Estudou em btin~os col6gios, aprendeu 
~4r ios  idiomas. cursou otimas faculdades. 
'40 iiiesmo tempo, sern exagelos, entregou- 
se .aos pecados hs diversdes mundanas, 
conio se urn so pecado niio ofendesse a 
Deus. 

Profissional eximio, logo se tornou 
advogado e cor~sultor econ6mico famoso. 
Pos graduou-se. estudou no exterior, tomou- 
se professor e ate chegou a professor 
catedratico. Mas na pratica da Fe, nota zero. 

Quando se casou, buscou a moqa que 
rlielhor ajudasse seu projeto de vida: moqa 
moderna, bem aparentada, culta, n8o 
importando sua Fe. Casaram-se, tivera~n 
dois filhos, pois rnais filhos seriam 
incomodo para eles e depois viveram cada 
qua1 para o seu lado, .tendo aventuras 

extraconjugais, apesar de sempre estarein 
ju~itos en1 publico. 

Sua cai-reira foi uiii sucesso. 
Presidente de empresas, professor 
renomado, politico be111 sucedido (foi duas - 
vezes deputado), ministro por mais de uma , 
vez e em maii he uma pasta, louvado pelos 
hornens, Helmes niio entrava em ulna igreja 
a niio ser em atos cotnemorativos. 

Quando deputado, apoiou leis 
divorcistas. abo~tistas e confiscatorias. E 
isso tudo defendia em seus artigos 
jor-nalisticos. 

Em suas ayosentadorias era festejado, 
hornenageado, louvado. A velhice chegou. 
Doenqas apareceram, mas so se chamavam 
triedicos trulica padres para coloca-lo em 
ordem para corn Deus. 

Nem em sua agonia final pensou en1 
acertar-se corn Deus. 0 que in~poi-tava era 
1120 sofrer. Niio sofreu e' moi-reu. Sern 
carinho da fanilia, con1 rnuitos elogios e 
homenagens. 

Dezenas de anuncios funebres foram 
feitos nos jomais. frases de efeito forara 
pronunciadas sobre ele. Mas para quase 
todos ele tinha sido urn vencedor. ' 

9 v 
* " '  

E nos perguntamos: foi rekfmente um 
vencedor? Alcan~ou o suRrcrno galard%o. a'  * - 
salvaq8o de sua alma? Para gride:foi ap6s a; 
morte? Se se perdeu de quef teriia valido i 
honras, cargos, homenagens? Para nada. 1 a 

Ele trilhou o caminho largo, mas 
Nosso Ser~hor manda entrannos pela poi-ta 
estreita. E e pela porta estreita que devemos 
ir para alcan~armos a verdadeira vitoria: 
para sellnos realmente vencedores. 

I ~b B * d  , 
8 I 

-MAIS VALE A L A G R ~ M A  DA DERROTA DO QUE A VERGONHA DE NAO TER LUTADO" 
. "  

os 



OS ESPET ACULOS 

Sio Joio Crisostorno 6 considerado um 1 
I dos maiores oradores sacros de todos os tempos I 

e foi proclanlado o padroeiro dos pregadores 
por SBo I'io X, em 1907, por ocasiiio dos 1500 
anos de sua niorte 

I Seu zelo ardente pela gbria de Deus e o 
bem das almas o levava a fazer - serm6es 1 
eloqiientes contra o pecado e o vicio 

Reproduzimos abaixo trechos de um de I 
sells mais famosos sernides. Justarnente aquele I 
denominado "contra os espetaculos" e no qua1 o 
santo ataca de frente as divers6es pecaminosas 
de sua kpoca. Esses ataques custarani ao santo 
inimizades na corte e o exilio 

0 s  espetaculos de hoje sBo 
incomensuravelniente piores e nlais 
fanatizantes que os do tempo de Siio Joiio 
Crisostomo. 

Quem os ataca? Que padres se 
incomodarn corn eles en1 seus sermdes" Hoje se 
prefere falar nos sernides en1 politics, economia 
e plaritaqiio de aboboras 

Sirva o presente artigo para mostrar como 

E isto toleravel? E isto permissivel? 
QU&O que sejais vos mesmos os juizes 
Tanibem Deus agiu assim corn os judeus, 
quando os interpelou "Povo meu, que te fiz eu, 
em que te hi nlolesto Responde-me!" E no 
livro de Jeremias perguntou-lhes de novo: "Que 
injusti~a encontraram em mim vossos pais?" 
Imitarei, pois, o exemplo de Deus, 
interrogando-vos 

- E isto toleravel? E isto permissivel? 
A despeito de prolongados e reiterados 

discursos, a despeito da grande e recente li~iio, 
alguns houve que, abandonando-nos, foram ao 
espetaculo de corridas de cavalo e se 
entregaram ao delirio das ovaqc)es, enchendo a 
cidade corn gritos, berros e risadas ISto e para 
chorar 1 

Eu estava em minlia casa e. ao  ou\,ir a 
algamrra, rnais sofi-ia do qcle st: fowe atinyitlo 
por urna tenipcstadk C'onio 05 riiii11j.agi)s q i ~ c  sc 
per-cebem ell1 per-igo, vendo as ondas baterern 
com furor contra os flancos do navio, cra assim 
que me sentia. conio se desabassem sobre nii~n 
as ondas dos gritos irritantes, e me encolhia, 
cabisbaixo de vergonha, eriquanto iins nas 
arquibancadas e outros, no meio da agora, 
torciam delirantelnente pelos car-ros em corrida 
Que poderia responder. que dssci~lpas haverra 
de alegar, se urn forasteiro, presenciando tat 
IOucura, me pergilntasse 

- E' esta a cidade dos apostolos') Esta a 
cidade que acolheu urn mestre como Santo 
Andre? Este aquele povo ali~antt. de Cristo. 
auditorio seieto e espirit~ial' 

Nem quisestes yuardar o dia ern que se 
consumaram os simbolos da Keden~iio de nossa 
estirpe! Na proxima sexta-feira, no dia em que 
o Senhor foi sacrificado e o I'araiso, reaberto, 
no dia que o ladriio foi reconduzido ii Patria e 
nos fomos resgatados da maldiqiio, no dia em 
que nossos pecados foram anulados e terriiinou 
a-guerra dos seculos, no dia em que Deus se 
reconciliava aos honiens, mudando tudo para o . 
bem, no dia destinado ao jejum. a oraqio e a 
aqiio de graCas kquele que derraniou seus 
bene'ficios sobre o mundo, vos niio vos 
importaveis corn igreja, sacrificio, comunidade 
fraterna, dignidade do jejuni, e corrieis par-a o 
teatr-o. conlo que escravizados e arrastados pilo 
denicinio. Dizei-n~e -k isto tolerave13 E isto 
permissive13 

NGo rile cansarei dc repeti-lo, pois 
aliviarei minlia dor, n8o se n sufocar pelo 
silGncio, mas se a cons~derar cie ti-ente e se 
manifestar diante de vossos ollios 

Como iremos agora pretender clue Ileus 
seja propicio para conosco3 Fa/, trOs dias que 
terriveis agilaceiros desabaram aqui. inundar~io 

..MAIS VALE SER AGUIA UM MINUTO. QUE S A P 0  A VlDA INTEIRA" 
(I,e~?ra t k ) . ~  ptfa-cjuetlr.\trr.\ frnrrc t. \L. \ ) 



.e an-asaildo, ar~ancatdo, por assi~u djzer, .o $20 
da broca de lavradores, abatendo as espisas de 
tr'igo e destruirldc> tudv o n~ais peia un~idade 
Reeorre~nos a ladainhas e roga@es, nassa 
proteqiio de SBo Pedro e de Santo Andre., dos 
insepariveis aposrolos Paulo e Tirnoteo. E 
depois de aplacada a ira divina, atraveswmos CY 

nrar, arrostamos as ondas, Ianqando-as-aos p& 
dos corifeus: Pedro, a racha da fe, e Paulb; o 
vaso de eleiqZio; tecemos-lhes urn panegirico 
espiritual, enaltecendo seus sofrimentos e suas 
vlt6rias contra os dem6nios. Ora, niio vos 
intimidais por acontecimentas assim tiio 
recent=? NBo vos deixais instruir pelos 
subiirnes exemplos dos apostolos? Pois ma1 
decurreu urn dia apos isso e ja vos mregaveis 
as danqas e gritos, ja vos deixaveis arrastar 
pelas paixGes? Se wnto vos agjidava assistir a 
corrida de animais, por que nlo subjugastes 
vossos afetos animais, vossa ira e 
concupisc2t1cia? Por que nlo lhes impusestes o 
jugo suave e leve da sabedoria? Por que 1120 
dirigistes corn as rideas da reta razio, .em 
direq8o ao prentio da voca~lo celeste, isto 1, da 
terra para o ceu, nPo do circo para o teatro? 
Pois 1 essa corrida que conjuga a alegria ao 

Neyligenciastes, porem, vossos proprios 
interesses, fostes torcer pela vitona de outrw e 
ernpre_rSastes ma1 um dia tilo grande.. 

NZQ sabeis que Dats nos pedirsi contas de 
como empreyamos todos os dias da vida, as6m 
coma tambem pedimos contas ste do a i k h  
.cemtavu a quem confirnos nossa dinrreira? 

Que diremos, cpe dextrlpas alegarenios, 
quando cheyar nossa hora? 

E por vos que nasGe o sot, que a laa 
ijun~hzula a noite e as estrdas briiharn. Bor vbs os 
ventos sopram, os rios correm, as sernenfes 
brotam e as plantas crescem. Por v6s- a natwreza 
pedaz seu curso, o &a amanhece e a noite 
passzt. Tudo isso foi f e i t ~  par vossa causa. Vbs, 
porkn~. aquafits as criaturas vns sewern, 
satisfa-zeis a cobi~a do dem6nio e n5o pasais o 

duguel dessa casa, que 6 o nitindo, e ~ U C  d,. 
~ i u s  atugistes? 

E n8o vos bast011 a protilnaqiio dc unl dia, 
quiseste aitida profanar o seguirltel Em vez de 
aQ menos descansar urn pouco do ma]. 
realizado, enchestes novaniente o teatro como 
quem corresse da fumaqa para o foso, 
kingando-se num abismo mais profundo! 
Anciiios desonraram suas c k ,  jouens aviltaram 
sua juventude, pais levaram consigo -0s filhos 
&tirando-os desde os tenros anos nos precipicios 
do mal, de mod0 que ja nlo seria erro chamar 
de infanticidas tais pais que rnalvadaniente 
kvam as almas d e  seus filhos h perdiggo. 

Em que consiste vassa maldade? Nlsto ii 
ngo percebeis que cometeis pecados. Nisto esta 
precisamente minha dor! Aflijo-me porque niio 
sentis vossa doenqa e assim niio procurais 
remedii-la. 

Cometeis adukirio e m e  persuntats de 
que ma1 sofreis? N5o ouvistes a pahvra de 
Cristo: "Todo que olhar para uma mufher, 
cobipndo-a, ja adulterou cnm ela. no seu 
coraqilo?" 

- Mas que ma1 ha nisso, dizeis,. se nii6 
olharnos para cobi~ar? ' 

Como se essa objeq8o pudesse conveneer- 
me! Quem n2o e capaz de privar-se d o  teatro, 
mas procura os espetaculos corn tamanhn 
paixiio, como podera estar sem contarnina@~ 
depois- do espetacub? Vosso cmOTpo C por wtcas~ 
de @ra ou de k r o ?  Sois .de .came JIU-, 
qae corn facifWe i arr&a$ada.g$a pal*&&.& 

N5o conkceis as pa4avra.s de Satomk: 
"Pode caminhar algkm sobre brasa san que 
seus pls se queimem? Pode alguem esconder 
fog0 no seio sem que suas vestes se inflamem? 
Assim o que vai para junto da mulher do SAW 

grbxk~o".  Phis memo que niio vos juntassei~s 
oa'm a rneretriz, ja pecastes eon1 ela pel0 desejo, 
jh pecastes n o  coraq8o! 

-.O INFERNO ESTA CHEIO DE BQNS DESEJOS NAO REALIZADQS" 



E isso niio so d~lrantc. mas tanlbdni apos o 
cspc13culo. \ islo quc n ligur;~ da mullicr sc.r~nililiou 
clii \ossa 1nclii6ria como t;lliibdm suns pala\.ras. 
atitudcs? olharcs. andarcs. daiiqas c canc;iics 
obsccnas. Scri com ini~iiicras lcs6cs quc tcrcis 
dcisado o teatro. 

Niio 6 porvcntura dai qilc sc original11 a 
dcstruiqio da vida familiar. o adultdrio. os 
divorcios, as inimizades e brigas, os desgostos da 
vida'? 

E isso o mais doloroso e o' quc faz incuravel a 
dmnqa. Pois quem procura o medico se niio odcia a 
ferida nem deseja livrar-se dela? Aflige-me ver-vos 
sair assim tiio lesado por um prazer de breve 
duraqiio. Antes do inferno pareceis querer antecipar 
aqui os piores castigos! Ou niio 1 isto o que fazeis.. 
fomentando tal paisiio, deisando vos arder e 
envolver corn a chama de urn absurdo amor? Ainda 
assin1 tcndes ; corageni de transpor os unibrais da 
Casa de Deus e de tocar na Mcsa celeste? Como 
escutarcis os sen~ides sobre a colltin6ncia. assiiii 
cobcrtos dc chagas c con1 a mcnte dc tal niodo 
escravizada pel0 vicio? 

Por isso advirto-vos e digo em alta e clara v a  
quc sc alguetii, dcpois dcsta minha csorta~iio c 
cnsinanicnto. voltar a perniciosidadc dos teatros. 
uio o rcccbcrci dcntro dcstas parcdcs. 1150 llic 
ad~ninistrarei os sacramentos, niio lhe permitirei que 
se aprosinie da sagrada iilesa. Assim colno os 
pastores afastam das SHS as ovelhas infestadas de 
sama. para 1150 as contagiarem. da nicsma forma o 
farci. 

Outrora o Icproso tlnlia dc ficar forn tlo 
acaliip;llncnto c ate. scndo rcl. pcrdrn XLI dl;~dc111;1 
Multo Innts nos bnnlrcrnos fora dcstc rcclnto 
sagrado aq~~clc  qilc for lcproso na lama1 Sc no 
pnncip~o uscl dc cvortaqiio c consclhos. cnfim me 
vcrel na licccss~dade dc rccorrer A amp~~taqiio Ja faz 
urn ano qiic gotcrno vossa cldadc c 1150 dc~\cl dc 
continuamcntc vos cvortar Pcrmancccndo alguns 
na corrupqgo. rccorrercl i amputaqiio Enlbora niio 
tendo 1nstrun1ento de fcrro. tcllho m!nlia palavra 
lnais cortante do que o fcrro Ernbora niio L I S ~  o 
fogo. valho-mc dc unia doutrtna mals ardelitc e 
comburente que o fog0 

Ngo desprezeis nossa advertencia Somas 
lnsignlficantes e miscros. mas reccbcnios da divinn 
graqa uma d~gnldadc que nos hab~llta a tals 
medidas 

Scjam espulsas. pois. tals pessoas. a fim dc 
que os siios tenham uma saiide mals robusta ainda c 
os docntes sc restabclcqam dc sua gravc molcstia 

Se estremcccste ao ouvlr csta scntenca - pols 
dcscjo que vos afl~gis c colnpungls - convcrtani-sc 
os culpados e a sentenqa estara suspensa Pois assini 
colno recebl o poder de llgar. receb~ o dc absolver. 

Niio qucrclnos csmagar llossos 1rltl5os. mas 
apcnas dcfcndcr a lgrga contra o oprobrio Slm. 
porqilc os p a ~ i o s  c J L I ~ C L I S  rlcln dc nbs quando niio 
nos lmportanlos com os pccados. e ao contrano nos 
elog~a~n c adiil~rain a Igreja. ao vcrcm c rcspcltarem 
nossa dtsc~plina. 

COLABORE COM 0 DESBIR+kVAP)OR 
+ Atra\ cssaliios dlas d~ficels E sab~do que ocorreni dificuldadcs financc~ras cni iiosso pais 
+ Quanto a nos. os gastos cresccram de forma assustadora So para dar um cucmplo. a tnr~fa dc corrc~o 

aumcntou-nos conslderaveln~ente 
6 Niio qiicrcnios d niio podelnos mudar o quc nos propiiscnlos dcsdc o nosso prllnclro numcro. qua1 sqn. "0 

Dcsbravador:' dcvc scr gratulto c. con1 auvillo de Nossa Senhora. contlnuara a st-lo 
+ Mas. mals ulna vcz pcdlmos sua colabora~iio Qualqucr quant~a d prcciosa Basta \ocS 11 nos bancos 

menc~onados. em qualquer ag6iicla dcles. e fazer o deposito tins contas quc scgucin 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agcncia 0003 - Mercurio) Sfio Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agzncia 278-0 - Gasemetro) Siio Paulo - SP 

Em nome de GREMIO SANTA MARIA 

QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 
. -- -- . - - - - . - . , 

'-0 JESUS CRISTO. AMAVEL SENHOR, POR QUE. EM TODA A MlNHA VIDA. AMEI. POR QUE DESEJEI" 
OUTRA COISA SENAO VOS?" (S017ro .lpo.ctmho) 1 I 

' t 



Santa Cecilia 

pennaneqam irnaculados, a fir11 de que e . 
ntio padeqa nentiurna confustio". 

Cecilia confidencia a Valeriano a sua 
disposiqiio de petrnanecer virgem, o qua1 
sentindo-se tocado desse proposito, niio 

. apenas promete respeitar tais votos, mas 
procura o venerando bispo Urbano, que 
exercia xi miAistkrio sacerdotal escondido 
nas catacumbas, e recebe das mios dele o 
Batismo. 

Ao regressar, encontrou Cecilia em 
oraqio e um anjo a seu lado. Este, que tinha 
duas coroas na miio, colocou uma sobre a 
cabeqa da jovem e a outra sobre a de 
Valeriano. Penetrado pela graqa, o nobre 
pitncipe romano, anima seu iirntio Tiburcio 
a receber igualmente o batismo. 

Valeriano e Tiburcio distribuem 
muitas esmolas e sepultam os corpos dos 
santos que o prefeito de Roma, Almaquio, 
manda matar. . Almaquio chama-os e 
pergunta qua1 o motivo deles sepultarern 
aqueles que eram condenados. "Praza ao 
Ceu, responde Tiburcio, que sejamos os 
servidores daqueles que -tu chamas de 

r ? , .  
Cecilia, virgem ilustre, nascida de uma condenados! Eles desprezaram aquilo que 

1 
familia de hobres romanos, e alimentada parece ser alguma coisa e n8o C nada: eles 
desde o berqo na fe cristii, carregava sempre encontraram aquilo que n8o parece ser, mas 
consiga o Evangelho de Jesus Cristo. Seus e, realmente.. .". 0 prefeito pergunta: "0 que 
dialogos com Deus e a sua prece niio e esta coisa?" "0 que parece existir e niio 
cessavam nem durante 0 dia, nem pela . existe, responde Tiburcio, e tudo 0 que esta 
noite, e ela pedia ao Senhor para conservar no mundo, que conduz o homem ao que n2o 
a sua virgindade. existe: quanto ao que n8o parece existir e 

que existe, e a vida dos justos e punigiio dos 
culpados". Q prefeito intervem: "Acho que Por imposiqiio dos pais, torna-se noiva 

de urn jovem chamado Valeriano e no tu nio falas com espirito". Manda chamar 
momento das nupcias, ela- exibe urn cilicio Valeriano e lhe diz: "Como a cabeqa do teu 
por baixo do vestido bordado a ouro; e inn80 n$o esta boa, tu, ao menos saber6 dar- 
enquantoqo coro chntava, @cilia cantava . me uma resposta sensata. E certo que V O C ~ S  

tambem em seu corag8o Aquhe que era seu cometem um grande equivoco, porque 
b i c o  sustento dizendo: "Permiti, Senhor, desprezam os prazeres e so sio atraidos pel0 
que o meu .coraqiio e o meu corpo que e oposto as delicias", 
e 

. 12 * "-NAo TRAVESSEIRO MAIS MOLE QUE A BOA CONSCIENCIA" 
(Bent .Ivelit~rradu Padre -iLliguel Rua) 



\'alcriatio responde cntiio. que ele 
7 rirllla \;isto por ocasiiio do invetno. pessoas 

ociosas cac;oarem dos trabalhadores do 
catiipo: mas q\iando. no vergo, chegou a 
hora de collier os frutos gloriosos de seus 
traballios. aqueles que eram tidos corno . 
inse~lsatos tiveram alegria, enquanto que 
aqweles que pareciam os mais habilidosos 

t "E assitn que nos, prossegue 
Valeriano, supoi-tamos agora a ignominia e 
o tl-abalho; mas urn dia receberemos a gloi-ia 
e recolilpeilsa etelna. Quanto a vos, que 
desfi-utais de uma alegria que niio dura, um 
dia tambem encontrareis uma tristeza 
eten~a". 0 prefeito Ihe diz: "Nos, co&o 
llossos principes invenciveis, partilharemos 
a tristeza etei-tra, enquanto votes que siio 
pessoas iiisignificantes,. teriio alegria 

t 

ete~ila?" va1ex;ano responde: "VocZs slo 
pobres ho~netis e oHo principes, que 

* mor.~-ereis e prestariio contas a Deus, mais 
rigorosas que os outros". 

I 

Por fim, diz o prefeito: "Por que 
perder tempo com discursos ociosos? 
Ofere~am liba~ties aos .deuses, e iriio 
en~bora sern que ninguem os perturbe". 

0 s  santos replicam: "Todos os dias 
a 

of&ecemos urn sacrificio ao verdadeiro 
Deus". "Qua1 e o norne desse Deus?" 

- pergunta o prefeito. "Tu jamais poderas 
descobrir, corno niio poderas possuir asas 
para voar". "Niio sera Jupiter, o nome desse 
Deus?" contesta o prefeito. Valeriano 
responde: "Esse e um nome homicida e 
compto". 

I 

Alrnaquio diz: "I,ogo, todo niunda . I 
esti en-ado, porque so vocO e seu ir-m2o * t 

conhecetn o verdadeiro Deus'? I>iz 
Valeriano: "Nos niio somos os unicos, pois 
ficou quase impossivel contar o numero 
daqueles que abra~aram esta santa doutrina. 

Nesse rnornento os santos foram 
entregues A guarda de Maximo que lhes diz: 
"0 nobre e brilhante flor da juventude 
romana! Como correm para a mo~te  corno 
se fossem para urn banquete?" Valeriano 
Ihe diz que se ele fizesse a promessa de crer 
em Deus, ele veria sua gloria apos sua 
morte. "Que eu seja fulminado por um raio, 
diz Maximo, se eu n8o professar esse Deus 
unico, quando se cumprir o que acabas de 
dizer". 

Entiio, Maximo, sua familia, e todos 0s. 

carrascos passam a crer em Deus e recebem 
o batismo secretamente do bispo Urbano. 

* S *  

Quando a aurora anurlcia o firn da 
noite, Cecilia proclanla: "Vamos, Soldados 

i 
de Cristo, rejeitem as obras das trevas, e 

I 

revistam-se das armas da luz ...". 0 s  cristiios 
- 

silo entiio levados a uns 3 quilbmetros fora 
da cidade, onde havia uma estatua de 
Jupiter; e corno eles se recusam a sac~ificar; 
siio todos decapitados. Maxirno confessa 
~nais  tarde que, nesse moinento ele viu 
anjos resplandecentes levarem os cristgos ao 
Ceu. 

Quando Almaquio fica sabendo que 
Maximo tinha se tornado cristiio, manda 
chicotea-lo ate a morte. Cecilia sepulta o 
seu corpo ao lado de Valeriano e Tiburcio. 

Entretanto Almaqufb manda confiscar 
os bens desses ultimos, e ordena que Cecilia 
compareqa diante dele como esposa de 
Valeriano e ofereqa sacrificios aos idolos 
sob pena de ser condenada a morte. Diante 
da possibilidade de uma jovem tiio nobre e B 

0 
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t5o bela aceitar a molte. os bedeis, 
cliora~ido. aco~~selha~n-na a obedecer. Mas 
ela Ibes diz: "6 bons jovens. isso 1150 
significa yerder sLla juventude. mas n~uda- 
la: e dar bar-so para receber ouro, e trocar 
uma ~nosadia insignifcante pol- ulna 
preciosa: dar unl cantin110 para receber 
lugar brilhantemehte omado. Se. alguem 
estivesse oferecendo ouro en1 troca de 
couro. muita gente 1150 iha conendo para 

' I  

$ J  fazi-lo? Ora, Deus da cem por um. Vocks 
acreditam no que eu acabo de dizer?" "Sim, 

II acreditamos. respondem, que o Deus que 
tern uma tal servidora e o Deus verdadeiro. 

~ l m a ~ u i 6  - Por que falas corn tanto 
orgulho? 

Cecilia - Nio ha orgulllo, ha firmeza. 
Almaquio - Infeliz! Ignora que tenho 

poder de vida e de moite? 
Cecilia - Eu provo, e e uln fato 

autgntico que acabas de proferir uma 
mentira: tu podes tirar a vida mas n5o sabeis 
da-la aos mortos. Tu es um ministro da 
morte, niio um ministro da vida. 

Almaquio - Esqueqa a tua audacia e 
sacrifica aos deuses. 

Cecilia - N5o sei onde foi que perdeu 
o bom uso de teus olhos: pois nos deuses de 
que fala vemos apenas pedras. Toque-os 
antes e aprenda o que n5o consegue ver com 
tua vista. 

Chamam o bispo Urbano e mais de 
400 pessoas s5o batizadas. 

Almaquio pergunta entiio a Santa 
Cecilia: "Qual e a sua condi@o?" 

Cecilia: "Eu sou livre e nobre". 
Alnlaquio - E sobre sua religiiio que eu 

pergunto. 
Cecilia - Tua pergunta niio e exata pois 

exige duas respostas. 
Almaquio - De onde vem tanta 

presung5o em me responder? . 
Cecilia - De uma consciincia pura e de 

uma convic~Ho sincera. 
Almaquio - Ignoras qua1 e o meu 

poder? 
Cecilia - Teu poder e igual a urn baliio 

de vento, que uma agulha pode furar, 
perdendo assim toda sua rijeza. . 

I Almaquio - Come~aste com injuiias e 
prossegues no mesmo tom. 

Cecilia - So ha i n j ~ a  quando se alega 
palavras falsas. Prove que eu tenha 
pronqnciado uma so injhria, entlo terei dito 
uma falsidade; ou entiio confesse que esta 
enganado, calwliando-me. Conhecemos a 
santidade do nome de Deus e n5o podemos 
nega-lo. 

Almaquio ordena entiio que ela seja 
queimada num banho de vapor quente por 
24 horas. Mas ela permanece ai como num 
lugar fresco sem sentir o menor suor. 

Ao saber disso Almaquio manda 
decapita-la. 0 carrasco golpeia trks vezes 
sem conseguir coltar-lhe a cabe~a, deixando 
Cecilia ensangiientada e em dolorosa 
agonia. 

Durante os trks dias que sobrevive, ela 
doa todos os seus bens aos pobres e 
encomenda ao bispo Urbano todos aqueles 
que ela havia convertido. "Eu pedi, diz ela, 
essa demora de:tres dias para recomendar 
esses cristiios a s u r  beatitiide, e para que 
consagrasse minha casa e a transfurmasse 
em igreja". IS 

Santo Urbano enterra squ carpi junto 
com outros bispos e atende o seu pedido. 

Seu martirio se deu no ano do Senhor 
de 223. 

14 '.MINHA MAE FAZE1 POR TEREZA 0 QUE TEREZA FARIA POR VOS, SE FOSSEIS TEREZA 
E SE TEREZA FOSSE VOS" 

(Santa Terezinha a Nossa Senhora) . '  



ME AMAVEL : -?He aceitoil a condiq6o. Eis que illn 
di,a Ihe apareceu a- 'Ban Aven t~~rada  
sempre Virgeln Maria. Ele para niio ficar 

- totallnente cego, a principio, 

Conta o Padre Silvano Razzi que 
uin clerigo devoto inuito arnava a Nossa 
Rainha, Maria e corn isso pretendeu 
louvar a beleza desta Bondosa M2e. 
Ardentemente desejava uer urna vez a 
Sua Senllora. Para isso fez a Ela mil 
preces para obter a graqa de ve-1A. 

A M2e de piedade lhe mandou dizer 
por urn anjo que queria atender o seu 
pedido e ser vista por ele, mas coln m a  
condiq8o: depois de te-la visto ele ficaria 
cego. 

contemplou-A so~nente coln ~un-olho. 
Mas, posterionnente, encantado 

com a grande beleza de Maria, quis 
contempla-la com os dois olhos. 
Entretanto, - nessa hora, Nossa Senhora 
desapareceu. 

Tendo perdido a presenqa de Sua 
Raidla, ele, aflito, niio parava de chorar. 
E chorava ;2o pela 'vista perdida, mas 
por ngo ter visto a Rainha do Ceu e da 
terra coln as duas. 

Voltou ent2o a suplicar a M2e de 
bondade que de novo A visse, e n2o se 
inco~nodava de perder a outra vista que 
lhe restava, ficando, portanto, 
completanente cego. 

Dizia: feliz e contente eu ficarei, o 
Mlnha Senhora, se fico totallnente cego 
por t20 sublime raz20, qne me deixara 
mais enanorado por Vos e pela Vossa 
Beleza. 

Eis que novamente Maria 
Santissi~na quis contenta-lo, de novo o 
consblou corn a sua visita, mas, colno 
Esta Amorosa Rainha, n20 sabe fazer 
rnal a ninguem, aparecendo-lhe pela 
seginda vez, niio somente 1120 tirou dele 
a visa0 do segundo olho, colno lhe 
restituiu a visiio do primeiro. 



DIZER NAO 
('cl-ta vcz l c t~~os  a riingr~ifica biogralia do ~>i\drc Ariibal Maria Difrancia. 

inlitulatla "Jainais tlissc l~rio". 
0 titulo do livro sc scfcsi;i ao fato quc cssc Padre joliiais disscra 11iio a qucln 

buscassc ousilio, i1 qucln ~~rccisassc dc conlosto, el11 sulna jil~iiais Ilnviii tlito 1150 ;I 
graqa dc Dcus. 

Scrido assitn C sublirne ja~liais dizcr riiio, c nos so tcmos i\ louvar quctn 
quiscr irnitar cssa atitutlc. Qucira LJcus, possarilos 116s tcr sc~llprc cssa atitudc. 

I'odcsiariios dizcr, critrct;u~to, que I i i  uln or~tso "dizer niio". ' ' 

k o "NAO" &I inco~ifoni~idadc sclativa ao unal; d o "niio" {IS coisa~ ruins de 
~lossos dias; c o "niio" ao rliir~~do corrolnpido c corruptor quc nos ccrcil; d o "IIGO" 
h socicdadc rnaterialista c pagar~izada quc ai csti; d o "niio" ao pccado em todas 
as suas fortnas c iiianciras. 

Esscs e outros "rilos" sirnilarcs dcvcrn ser ditos, dcvclii scr pl.onu~iciados, c 
principal~nctitc dcvcrli scr col~tir~i~arricl~te vividos. a 

Conceda-nos Dcus, Nosso Scnllor c Sua Santa Miie, blaria Sat~tissi~iia cluc a 
cquipc dc "0 Dcsbravador" diga n5o so ulna, liias ccritclias, rl~illlarcs tic vczcs 
LLniio" quando isso sc fizcr ncccssirio. Quc tal graqa scja coricedidn a toclos os 
nossos leitores c arnigos, quc Iiaja, outrossim, urn set11 ni~mero dc alrilas quc 
assitn tallibdrli proccdarn. Quc ja~iiais accitctn as rnazclas c crros quc pol' ai esliio 
c que jarnais cornpactuerii, por qualqucr fol-rna que scja co~ii tantas c trio grarides 
rnaldades que nos sio aprcseritadas. Etn surlia saibam dizcr "niio". 

Sim! Saber dizcr "niio". Mil vczcs, ulil tnilliiio dc vezcs dizcr "~iiio". 
"Niio" a corrupqiio de nossa juveritude iriipunemcntc platicada pclos r~ieios 

dc colnrrnicaqiio! 
"N%o" i ~ s  clrogas! 
''N2i01' ao Iiomosscxualistno c a todas as fo~~i ias  de pctvcrsc50 r~~ol-al. 
yqgoW ao aborto c a todas as forrnas dc anti-rlatalisrno. 

"Niio" ao proccsso de sc tcntar dcstruir a ~a i i t a  Igrcja, scja por aq6cs 
diretas, scja pol- covardia e pusilanirnidadc. 

"Nio" ao prcdo~ninio do prazcr, do dinhciro, da matkria, da ti.cnica. 
"Niio" ii polnografia quc csti solta. 
" ~ 5 ~ "  ao cndurcci~~icoto dos coraq6es quc filz os 1io11v1ls se ~ ~ ( l l ~ c c c r i ~ ~ l i  de' 

~ICIIS. c dos outros. 

IJNFIM, vivcr dizcndo csscs "niios" c sc prcciso for. rliorscr dizcndo "niio", 
para jarnais deixar dc dizcr "silil" i\ Gsac;a Divirio. I>asii .iarlirlis trair as i)soriicssas 
tlc rlosso batistilo. 'rn 
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