


l? COI?,~, grunde nlegria qiie depois de n~eito tempo eem 
encontrnf.-me corn a revista dos serzlwres - depois de nmis de 20 
anos sem conlato -- ha a1g1~rz.s d&, pa.s.sarzdo por m ma q i i  
em Cnmyos, encontrei limn revista. Peglei e vi "0 
De.sbral~ador", olhei par0 o atzo (2003) e jiqrrei suryreso em 
saber qrre esta magnifica revistn ainu'a existe, pois estn revista 
nasceu na minha I~fdncia' (1980). 

Qlrero d m  mezis cumprimerztos nos senhores e parabeniza- 
 lo,^, yois ob,sen~arldo a sitriaqfio do nmndo: o cnos, o horror da 
viol2ncia, a falta de fe, a falta de--zmitio dentro da fnmilia, o 
horror de pecad0.s e mais pecados e, o pior, a maior dor, e ver a 
a~itodemoliqtio da Santa Ilgreja Catolica Apost~lica Romana. E os 
setzhores esses anos tod0.s se manterzdo en? ye como um.farol enz 
meio a tempestade do caos em yue vivenlos. 

N6o tenho condiq8es .financeiras para njudlap-hes corno 
merecem, mas peqo de coraqo, qtie voltem a enviar-me "0 
Desbrmlador ". E quarzdo fiver alg11ma condijj~fio depo~itarei para 
0s senhores. 

Aqui me despe~o deixando N r n  forte ahrap e minhs  
oraq8es. Que Nossa Senhora os azixilie em ttido. 

JOSE LUIS SO I J Z ~  ROSA 
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 

Aprecio muitas as Zeitura,~ do imyresso "0 Desbravador ". 
Corforrne o pedldo estou enviar~do unza peqzterta conf~ibuiqiiu. 

Desde jd  ngr-adego a aterzqBo. Felicidades e Fe a todos. 

MARIA CELINA MESQlJlTA DO NASCIMENTO 
sA"0 PA ULO - SP 

Quero agradecer pela grnqn que tive hoje de receber "0 
Desbravador ". 

Eu o recebia lzo semincirio e gostava muito do jorrualrpois e 
maito hem .feito, Nos da amplo conhecimento da fe, da v i h  dos 
smtos e nos motiva a procz~rar~alcangar a snntidade. 

Se po.ssivel, gostaria de corltinr~ar a receb8-lo aqui ate no 
final deste am.  No comjj~eo do ano, SL? pmstvel, gastaria de 
recebB-lo em Anbyolis/GO. M ~ ~ i l o  obrigado. 
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Editorial 

. - 

Nesses anos de vida de "0 Desbravador", 
mais de uma vez recordaxnos corlio erain. 
maraviihosos os Natais de tempos passados. 

A atrnosfera espiritual dominada pelo 
espirito natalino, a vida das fhmilias toda ela 
permeada pela a920 da Santa Igreja Catolica, a 
pratica dos Sacramentos em alto grau, os 
presdpios, as ora~aes, a vida, entiin, tudo 
encaminhando para o menino Deus, nos bra~os  
de Maria Santissima. 

Mudaraxil os tempos. Ho-je, a Sariiilia esta 
elll Iiangalhos, alguns religiosos so falam de 
politics, dos sen1 terra, de direitos humarlos etc. 
EIoje, o Natal 6, para ~nuitissiliias pessoas, tun 
lnero feriado, ocasiiio de beber, comer e 
enchafudar-se nos pecados. 

Mas, ainda assim,' C Natal. Apesar de tirdo 
que falamos, a Sagrada Fainilia esta no 
Presdpio de BelCm, as graqas natalinas 
continuam a fluir, podenios ainda obter o 
perdao de nossos pecados pela Confissiio, 
Nosso Senhor esta Real e Substancialmente 
presente na Santa Comunhiio. 

Sim, 6 Natal. E. 6 rnais ulna vez a 
oportunidade de nos unirlnos a Deus. de 
aproveitarmos das graqas que pelas rniios de 
Nossa Senhora nos chegam. 

Jri dizia, o grande S30 l,eiio Magno. clire 
ngo pode haver tristeza quaido riasce a Vida. 

E Natal e fa~amos desse Natal de 7003 o 
bicio de ulna vida sem pecados. o inicio de 
ulia vida he lutas cat6licas. o inicio de ulna 
vida familiar cristg, o inicio de ulna vida santa, 
plena de apostolado. 

E que, coln o auxilio da Santissima 
Virgein, dure por toda vida e seja urn carninho 
para o CCu. . 

"'I'OUOS OS I3I;NS DES'I'E MlJNDO NAO SAI'ISFAZEM O C O R A ~ A O  DO IIOMEM: 
SO DELIS 0 IJIIEENCHE" (Sn,t/o Afi~ruo Almrio dc~ Licqtjrio) 
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0 PECADO MORTAL 
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Oh! Se soubesses, rneu filho, Q que fazes 
quando cometes um pecado mortal! Da as 
costas Aquele Deus que' te criou e te cumulou de 
beneficios; desprezas a Sua Graqa e a Sua 
arnizade. Quem peca diz corn os fatos ao 
Senhor: "Apartai-Vos de mim, jh d o  quero 
obedecer-Vos, niio quero Vos servir, ngo Vos 
quero reconhecer por rneu Senhor: Non 
Serviam. 0 rneu deus 6 aquele prazer, aquela 
vinganqa, aquele odio, aquela conversa 

LF! obscena, aquela blasfi2mia". Poder-se-a 

imaginar ingratidiio mais monstruosa do que 
esta? Entretanto, rneu filho, tudo isto fueste 
quando ofendeste ao teu Senhor. 

i=i Maior ainda se torna esta ingratidgo, 
refletindo que, para pecar, serves te das 
mesmas coisas que Deus te deu. Ouvidos, 
olhos, boca, lingua, miios, pds, siio todos dons 
de Deus e tu deles te serviste para ofendBlO! 
Ah! Ouve, pois o que te diz o Senhor: "Filho, 
Eu te criei do nada; dei-te tudo o que agora 
tens, fiz-te nascer na verdadeira Religiiio e 
receber o Santo Batismo. Podia deixar-te 
morrer quando estavas 'no pecado: conservei-te 
a vida para niio te condenar ao inferno. E tu, 
esquecido de tantos beneficios, gueres servir-te 
dos meus proprios dons para ofender-Me?" 
Quem n2o se sentira tomado de profundo pesar 
por ter feito tamanha injuria a um Deus tiio 
Bom, tiio benftizejo para conosco, suas 
miseraveis criaturas? 

Deves ainda considerar que este Deus, 
i; embora se-ja bon~ e infinitarnente 

misericordioso, todavia fica muito indignado 
quando 0 ofendes. I'or isso, quanto mais tempo 
vivercs no pecado, tanto mais vais provocando 
e acumulando a ira de Deus'contra ti. Deves 
portanto recear muito que os teus pecados 
chegucm a tal nirmero que Ele por fim te 
abandonc. I11 plenitudine peccatorum puniet. 

N5o que isto aconteqa poi te fdtar a 
Misencordia Divina, mas e que te fdtari o 
tempo para pedir perdb, pois que niio merece a 
misericordia de Deus quem dela abusa para 
ofendt-10. Com efeito, quantos viveram no 
pecado na esperanqa de converter-se e, 
entretanto chegou a morte e faltou-lhes o tempo 
para dis~orem os negocios da consci2ncia e, 
agora, estilo eternarnente perdidos! Teme que 
nil0 venha acontecer a mesma coisa a ti. Depois 
de tantos pecados que Deus te perdoou, deves 
com r&o recear que, corn mais algurn pecado 
mortal, a ira Divina te fulmine e'te precipite no 
inferno. Da graqas a Deus por ter-te esperado 
at6 agora e toma desde ja uma firme resolugiio 
dizendo: "Basta, rneu Deus! 0 pouco de vida 
ciue ainda me resta n5o a quero desperdiqar em 
ofender-Vos. Hei de emprega-la em Vos m a r  e 
chorar os meus pecados. Arrependo-me de todo 
o coraqiio, Meu Jesus, quero amar-Vos; dai-me 
forqa. Virgem Santissima, Miie de rneu Jesus, 
ajudai-me. Assim seja". 

04 "I'ARA SE:, SA1,VAII I? NECESSAKIO QUE SE VIVA SEGUNDO AS MAXIMAS I 1 0  EVANG1:I.I I 0  1: 
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A primeira vez que eu a vi foi na poite 
anterior a minha primeira Comunh3o. Havia me 
confessado, estava radiante de ,alegria e rezava 
ajoelhado ao lado de minha carna. Enti30 eu a vi 
pela janela, brilhando no meio da noite. Era - eu 
tinha certeza - a Estrela de Belern que me indicava 
o caminho para encontrar Nossa Senhora, e em 
Seus bra~os o Menino Jesus. E. eu, entusiasmado, 
tomei a resoluqilo firme de a seguir. E realmente 
durante algum tempo foi a luz da estrela que guiou 
os meus passos de cr ian~a e de rapaz. Mas ... Um 
dia tropecei ao atravessar um pantano, me cobri de 
lama e resolvi parar. E, naquela noite, a estrela nao 
surgiu. E, entilo, a lama viscosa me cobriu cada vez 
mais. 

Foi apenas alguns- anos depois que 
novamente eu a vi. Tocado pela graca, eu me havia 
limpado da lama imunda, e naquela noite ela 
brilhou novamente. Esquec:i o passado e prossegui 
o meu caminho para o PreSbpio. A cada passo que 
eu dava, a estrela parecia ainda mais brilhar. 
Quantos sonhos eu fiz ~!'nt%o! Eu encontraria o 
Menino Jesus, eu Lhe beij'aria os p6s, eu farid tudo 
para 0 servir ... I 

Mas o caminho me' levou a um deserto, e em 
meio ao areal, comecei a desanimar. Achei a 
estrada muito longa e cansativa, e que talvez fosse 
melhor esperar as bolt~as de meus p6s se 
curarem ... Pare1 sombra entorpecedora de um 
oasis, e enquanto eu do~rmia, de novo, a minha 
estrela se apagou. 

E S T R E L A  I 
Fiquei ali entorpecibo muito tempo, at6 que a 

voz vibrante de um missionario me sacudiu e me 
ergueu. Arrependi-me do tempo perdido, chorei a 
minha moleza, e atraves dessas lagrimas percebi 
novamente a luz de minha estrela, tomando conta 
do c6u. Corn que alegria entBo nGo me precipitei 
em a seguir! 0 Menino Jesus me esperava e me 
queria, me aguardava para me premiar! Eu seria 
urn grande servidor de Deus, eu seria um gr-ande 
general, eu seria um' grande hornem, eu seria 
grande! 

Maldito seja o orgulho! Criei tantas miragens. 
inventei tantas glorias ridiculas para me ador.nar 
que essas luzes falsas me cegaram, me irnpediram 
de ver a estrela e, novamente, eu me perdi! Corria 
atras de um fantasma chamado "fama", e quando o 
tocava, ele se desfazia por entre as dedos de 
minha m%o ... Trope~ava no encal~o de urn fogo- 
fatuo intitulado "prestlgio" que, sarcastico, fugia 
sempre d minha frente, ate desaparecer e me largar 
na escurid%o ... Vaguei atarantado atras dos 
rel%mpagos da "moda", que me chamavam de 
todos os lados ao mesmo tempo, me fazendo girar 

. e girar, e me cansar e cair ... 
No meto da no$e escura senti que os chacais 

e as hienas me cercavam e estavam prestes a me 
devorar. Apavorado. 'clamei pela ajuda de Nossa 
Senhora. 0 s  chacais se afastaram, .as hienas 
sumiram ... e, no c6u novamente, a mSnha estrela 
surgiu. Eu a segui devagar - pois estava cansado - 

"El S QUE A VlRGEM CONCEBERA E DAKA A LUL 1JM l'lIL1l ICY 
(SGo Matelrs 1, 23)  05 



e cauteloso, pois esthva prevenido .e n8o queria 
novamente em algum logro cair. 

Cruzei pela estrada com mercadores 
carregados de riquezas, e a vista daqueles 
tesouros me fez pensar: "Que tenho eu de meu? 
Que riquezas possuo?" E uma sombra chamada 
"ambi~Bo" me envolveu por inteiro, me fez brilhar 
outras vias, me cobriu de ouro e de prata, me 
ocupou com neg6cios e demandas, me tomou de 
vertigem, me cercou de bajuladores e 
interesseiros ... E me fez outra vez esquecer a 
estrela que eu prometera seguir. 

g Um raio enviado por Deus destruiu toda a 
minha fortuna, e sb por misericbrdia n%o me 
fulminou tambem. 0 s  falsos amigos me 
abandonaram. A solidao, o desprezo e a pobreza 
me fizeram rezar. E, quando rezei, a minha amiga 

B esquecida novamente brilhou. Meu Deus, quanta 
bondade vinda de Vds, quanta infidelidade v'nda de 
mim! Agora '- pensei - nada no mundo me farA 
desviar de Vos servir! A 

-- 
Saindo um pouquinho da estrada pedregosa 

havia urn lindo caminho gramado e cercado de 
flores. Conduzia a uma graciosa casinha acariciada 
por um pequeno jardim. Cortinas brancas e suaves, 
uma varanda cheia de sombra, um pomar cheio de 
frutos. Por dentro, tudo muito limpo, bem varrido e 
bem encerado. Um'tapetinho suave, urna poltrona 
grande e estofada, tendo ao lado um par de 
chinelos macios para rneus cansados p6s 
descansarem. Um cheiro gostoso de boa comida 
sendo feita na cozinha ... Tudo t%o bom. Apenas as 
cortinas branquinhas n%o deixavam a luz da estrela 
me alcanqar.. . 

S6 a vi novamente quando a cortininha'se 
rasgou. Enso, trbpego e hesitante, completei meu 
caminho, cheguei ao Preskpio, beijei os P6s 
Sagrados do Menino e tive a alegria imensa de ver 
Nossa Senhora sorrir. Mas, em Seus olhos, havia 
tambem uma ldgrima e essa Iagrima me dizia: 

" Meu filho, onde vote esteve? Era meu 
desejo que vocO dedicasse sua vida para servir o 
Menino e 0 gloriflcar, e s6 agora que vote esta 
velho e tr6pe:go 6 que vocb chega? Meu filho, por 
que voce dernorou tanto? Mas ainda bem que vote 
veio. 91 

- 
i \ 

I 
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Habitava nos confins da Norrnandia um 
destemido cavaleiro, cujo nome causava terror 
na regi8o. De seu castelo fortificado junto ao 
mar, niio reccava nem mesmo o rei. De grande 
estatura e belo portc, era, no entanto vaidoso, 
desleal e cruel, nzo temendo nem a Deus nem 
aos homens. N8o fazia jeju~n nem abstinencia, 
n5o assistia Missa, nem oubia sermses. Niio se 
conhecia homem t8o mau. 

P Numa Sexta-feira Santa, bradou ele, de 
manh$ aos cozinlieiros: "Aprontai-me para o 
almoqo a presa que cacei ontem". Ouvindo isto, 

du dcus vassalos exclamaranl: "Senhor, hoje 6 

b~ Sexta-feira Santa, todos jejuam ... E vos quereis 
comer c a r e ?  Crede-nos, Deus acabarP de vos 
g-unir!" 

"Ate que tal aconteqa, terei enforcado e 
-$ roubado muita gente", retrucou. 

k "Estais seguro de que Deus tolerara mais 
isto? V6s devieis vos arrepender sem demora. 
Em um bosque vizinho habita um padre 
eremita. variio de grande santidade. Vamos at6 
la e confessemo-nos", insistiram os vassalos. 

"Confessar-me? Aos diabos!" Respondeu 
coin dcsprezo o senhor. , 

"Vinde ao menos h e r - n o s  companhia". 
"Para me divertir, concedo. Por Deus, 

nada farei" 

E, puseram-se a caminho. Na floresta 
solitaria e quieta encontraram o santo variio na 
ennida. Advertido pelos vassalos, que se 
confessarani, saiu o eremita ao encontro do 
orgulhoso senhor, que ficara montado, dizendo- 
Ihe: 

"Sede benvindo, senhor! Visto que sois 
cavaleiro, deveis ser cort2s. Desmontai e vinde 
falar co~nigo". 

"ITalar convosco? l'dsa que? Estou conl 
pressa". 

"Entrai e conhecdi inillha capela e n~inha 
mordda". 

Muito a contragosto e resmungando, o 
cavaleiro apeou. 0 eremita tomou-o pelo braqo, 
conduziyo diante do altar e disse-lhe: 

"Senhor, matai-me, se quiserdes, mas 
daqui n2o saireis seln antes vos confessar". 

"NBo contarei nada! NBo sei o que me 
impede de matar-vos!" 

I "Irmiio, dizei-me um sb pecado. Deus vos , 
ajudarh a confessar os demais". 

"Raios! NBo me dareis sossego? ELI o 
farei, mas de nada, nada me arrependcrei". 

E, com grande arrogrincia, contou de urn 
so lance todos os seus pecados. 

"Senhor, pel0 nienos su-jeita-vos a urns 
penithcia", disse o eren~ita. q 

"0 que? Penitencia? Caqoais de mim", 
vociferou o cavaleiro. 

"Jejuareis todas as sextas-kiras. durante 
tr6s anos". ~t 

''Tres anos! Estais louco? Jamais". 
"Entlio um mCs". 
"TambCn~ nzo!". 
"Ireis a uma igreja e direis ali UIII Padre- a 

Nosso e uma Ave-Maria". 
"Para mim seria enfadonho e, ademais. 

tempo perdido". 
"Pelo amor de Deus -lodo Poderoso. 

pegais pelo menos este barrilzinlio. enchei-o no 
regato proximo e trazei-o de tolta para mirn". 

"Bem, isto 1150 me custa tanto. e 
sobretudo para ficar livre de v6s. concedo". 

"L, 'S 

8 ?: ;;* 
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Saiu, pois, o cavaleiro em direqiio B fonte 
e, de urn so golpe, afundou na agua o 
barrilzinho. Neste niio entrou uma gota sequer ... 
Tentou novamente, de um jeito, de outro ... 
Nada! Intrigado e rangendo os dentes de raiva, 
voltou ii ennida e esbravejou: 

"Barril enfkitiqado! NBo consigo meter- 
llie uma s6 gota de Agual?. I 

"Senlzor, que triste estado C o vosso! Uma 
crianqa 16-lo-ia trazido transbordante ... Isto C ' 

um sinal de Deus, por causa de vossos 
pecados", disse o eremita. 

"Pois eu vos juro que niio lavarei minha 
cabeqa, ngo Iarei a barba, nem cortarei as unhas 
enquanto ngo encher este barril, ainda que tenha 
de dar a volta ao mundo. E, nisto empenho 
minha palavra!". 

Partiu, assim, o cavaleiro corn o 
barrilzinho, sem lev& sen50 a roupa do corpo. 
Em todos os poqos c regatos, cascatas e rios, 
lagos e mares, experimentava encher este barril, 
mas sempre em vBo. Caminhando sem cessar, 
passando frio ou calor, por planicies e 
montanhas percbrreu ele muitos paises. 
Maltrapilho e sujo, curtido pelo sol, obrigado a 
mendigar, sofreu fome, insultos e chacotas, pois 
desconfiavam dele. Seu corpo ia definhando e o 
barrilzinho pesava-lhe enonnemente, amarrado 
ao pescoqo. Ao cab0 de urn ano de fracassos, 
decidiu voltar a ermida, onde por fim chegou, 
exatamente na Sexta-feira Santa. 0 eremita ngo . 
o reconhecendo, perguntou: 

"Caro irmiio, quem vos deu este 
barrilzinho? H i  um ano entreguei-o a urn belo , 

cavaleiro, que niio voltou mais aqui. Nem sei se 
ainda vive". 

"Esse cavaleiro sou eu e este 6 o estado 
em que me colocastes!" respondeu cheio de 
c6lera o desditado peregrino, contando a seguir 
suas desventuras. 0 santo homem indignou-se 
ante tanta dureza de alma, bradando: 

"V6s sois o pior dos homens! Um ciio, 
, urn animal qualquer teria enchido o bGril. Ah! 

Bem vejo que Deus ngo aceitou vossa 
penitencia, porque niio vos arrependestes!". E, 
pondo-se a choqar, rogou ii Santissima Virgeni 
que intercedesse por aquele pecador 
empedernido. Enquanto o eremita solu~ava, em 
sua longa ora@o, o cavaleiro, quieto, foi tocado 
pela graqa. Seu coraq8o ti20 duro cornoveu-se. 

0 s  olhos se lhe turvaratn. Uma grossa Iagrinia 
rolou-lhe pela face ressequida. caindo 
diretarnente dentro do barrilzinho, que trazia 
amarrado ao pescoqo. E, esta unica lagrima 
encheu-o ate os bordos! 

Sincerarnente arrependido. o ca\aleiro 
pede para confessar-se. 0 erernita. niorei illlado. 
abraqa-o em prantos de alcgria. Ap6s lni~iistrar 
a absolviq2o sacraniental ao pctiitetitc o et.cnlita 
perguntou-lhe se queria receber a C'oliiunlliio. 

"Sim, meu pai. Mas. apressai-vos. porque 
sinto que vou morrer". 

Tendo recebido o Sarltissilno Sacramento. c 
corn a alma purificada. o cavaleiro agradeceu 
comovido ao erernita e colocou-se em suas 
m5os. Pouco depois, exalava o ultin~o suspire. 
A capela ilunifnou-se e os arijos levaram sua fi 
alma ao Paraiso. Diante do altar o eremi ta velou 
longamente aquele corpo coberto de andrajos. 
tendo junto de si o prodigioso barrilzinho ... 
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O piiroco AO sacristbo cfrcgou a twra dc morrer. 
" I 

4 
'~er:  reunir a todos os seus familiares e morreu na SibCria amigos. inclusive saerrdoie da p-uio F 

I que substituiu ao antigo phrwo, e pessaas u 

importantes da aldeis. Diante de trdr8. 
prostrado na canm, declarou qi~e clc Ira\ia 

hcctntwu nutna pequena ddeia & 
K h i a .  O .wcristBo de umo m u m e  
par6quia maquinava cotno assassinar a urn 
koincnl x m  quc ninguCm suspeitasse dele. 
Dcpois de muito re fletir, p&s ein marchq seu 
plmo. Ilirigiu-sc no bgar onde o pboco 
guardava urna escopetn e, com ela, de urn s6 
disparo, matou i t0 holnetn quc queria 
cli~ni~tar. Rnpidalnenle Lirgiu para 11.30 ser 
Jesa>bcrtlo. 1:ai Q 'lgrqia t. nela, bt.14~ do 
altnr-nrur, PNU~~OLI o tilxil. Depois se dirigiu 
ac, pdrctcrj c se corll'essou do criine . 

Carncc;uwn a fwxr invcstigaqiio para 
descobrir o criminoso. Foran tmnMrn ii 
caw do piiroco e a revistaram toda, logo 

i viran~ a Igrcja e atris do altar encontraram a 
anno coal1 siiiais de qrle havia sido 
disparnda. Ii~tcrrogndo, o sacerdote 
muni fkstou-se inoccntc, inas nada Ilissc 
sobre ct autor do crime. Esre mantitllp urna 
atitudc indikxntc e serepa para nao 

0 s  agentes clcussmsn ao i~rlrbco de ser 
o crin~inoso. 1; o .tribunal Ihe con&nou a 
udbdhos ffbrq;idos na yihiria. Esta wgi8o da 
khs ia  C estrenlmentr fria, mm 
tcmpcraturas i'or cerca de viattc 

pena dc 

sido o assa.gsino e quc por sua culpa o 
priroco, ao qua1 haviam condenado. esrava 
na Si&a. Aquele homenr, arrepesrdido do 
que havia feito, pediu aos presei1tt.s que 
fizessem os triirniks necesdrios para trwcr 
da SiWia o pirwo. Poucos momentos 
depois mumria. pedindo perdao a ileus do 
que havia t'eito. 

I 

Qual~do a ordern. para r ells 

librrlade no p h u ,  chegou d SibGria jB era 
tarde. Respadenun quc o piircxa Ji ha\ i=r 
morrido. 0 padre, extenuado pelos 
prova@es e sqfrirnen~os prriprios do 
destcm, llavia morrido ,.cun~priiido coln seu 
dever. 

Isso dernmstra s sublitnidade do 
segedo da confissiio. Ao ccltro Jos skc\rlos, 
Deus permitiu muitos p a d o s .  mar; jar~lair; 
pmlitiu yue fosse violado 0 si_ei!o da 
con fissffo. 

"AMEMOS O ML<NINO UE BELEM, ' fOKNEM0-NOS SEMELHANI'ES A 0  MENINO LIE RE1,liM" 
(SGo Bernurdo) 09 
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Santa Mdnica 

"E impossivel que o filbo dc tois 
ltigrimas se p e a w  % .  

, . 

Lanos. na vida de Sanb ~ ~ o s t i n h & .  . 
urn episMr, magnifico. Sua &, Santa 
M6nica d a v a  triste coin ra vida desregrada 
que Agcstinho Levava. 

Reava, falava, awnselhava pars 
rnudar cssa situa@o. E tan~bern chmva. 

Certa ocasiiioi dirigiu-se a urn bispo 
para mai~ifestar suas doxs e p d i r  ~ I ~ S  

I)or seu filho. 0 bispo n50 se deteve e a 
drsprdiu dizendo: "vai em pu7, C impodivel 

. * que o filho de tais lagrimas se perca'" : :. C: 

Essas paiavras acabaratm sendo. 
profkticas, pois ni30 sb Agostid~o nil0 se 
perdeu, como se tomuu urn grande smh, 
urn lutni1ta.r da lgreja Cnldlica, 

Ayui gostariai~~os de d ; T ~ r  umas 
palavras sohx o papet desenspellhado por 
Santa Mi,r~icn em sua convers3o. 

Em primeiro Iugar, ela jmai.5; asleitou 
a vida pecsuninosa de SCU filho. N-30 s6 isw, 
ela jantais se confonllow can essa vida. 

Lutou eomo piide. Faiavn contra essa 
rnmeira de viver, rezava, chmava, procurou 
ammar urn boa esposa p m  que de 
consertasse sua vida, irnpdiu sua .enb.ada 
em casa, foi, chorando, a&as dele qundo 
ele fugiu para Rozna, inas sua lub mostra 
que el3 i'riid desesperava, e sim que confiava 
na Providencia Divina. 

Foi rcuornpcnsada vcndo seu t'nlho nos 
canrinhss de Dcus. E clc viu quc tanto &via 
a ela em sua oonvcrsi%o que, ao de-cidir 
rnudar de vida, comunicou a ela sua 
decisi?~~. 

voltar CM~I ela para a h c a .  Era vo~ttade de 
Deus que ela &o voltasse, tollto que mon'eu 
antes (je anbarcarem. 

0 que ela d;sse .ao $em. iilho; na cidade 
italiak de &ia, 'C das coisas tnais sublimes 

I 

que conkernos: 
"Meu fiho; nada mais me atrai nesta 

vidsr; nib sei o que estou air~du i;lizen&l 
a@, >nam porque estou ainda aqui. Jh se 
a m h  toda esperanp terrena. PO; uln s6 
rnotivo eu desejava prolongar a vida nesta 
terra: ver-te catolico antes de eu inorrer. 
Dew me satisfez nrnplmlente. prtrquc te 
vejo despwmr a felicidnde lcrrena p a n  
servi-10 Por isso, o que e que estou 
fazendo aqui?" 

Dias depiois"'ela faleceu indo para o 
Cdu. A Smta igreja Cat6lica a canonizou e 
a apresrmtou mmo modelo de mfir cristz. . 

E n6s aqui dixmos: que ialta fwnn 
m3es e pais corn a irldole e a tjrn~eza de 
Santa MIinica. 

N5o seria born se o pai 011 a m5e qile 110s 
16 decidisse ser como MGtlica? . 

r4Y.,* * . -  - 
10 "SALVE MARIA, MAE DE DEUS, QUE FIZESTE BRILfiAR AO MUNDO AQUELE Ql_ll< 1, 

A LUZ VERDADEIRA?' (,Sc?o Cirilo dc .Ile.~rrntlt~in) 



A Santa Missa em alto-mar 
No dia 20 de janeiro de 1902 saia de Havana o transatlhtico "Alfonso XIII". Levava a bordo I 

muitos passageiros. Depois de uma navegaqiio feliz, quando j a  se ia ao porto, teve a desgraqa de ticar 
encalhado nas costas da Florida. 

e I 

c A consterna@o dos passageiros foi muito grande. Todos os esforqos que foram feitos para fazer a 
embarcagso navegar resultararn inuteis. Urn barco noruegub, que passava pel0 lugar do ocorrido. 
consentiu em reboci-lo. Teria que pagar uma forte indenizaqso. Arnarrararn o transatlintico a unr 
enorme cab0 de aqo, mas quando o navio noruegues tentou arrastar ao navio encalhado o cabo se 7 1 
rompeu. E assim, vkias vezes at6 que deixararn. A meia-noite tiveram que atirar grande parte da carga 

I ao mar. EntZo, o pjnico se apoderou dos passageiros. Barcos piratas rondaram ao redor da embarca~iio. 
esperando que os passageiros e a tripulagiio abandonassem o barco para dele se apoderarem. 

I 

Em tiio grave situaqiio, todos compreenderam que somente Deus poderia ajudar-lhes e 
@ concordaram em celebrar o Santo Sacrificio da Missa. Era impressionante, no meio do mar, num barco a ,  

encalhado, ver alga-se, na c o n ~ a g r a g ~ ,  a Sagrada H6stia. Todos a olhavam com extraordinhrio fervor. 
No instante da consagraggo sentirarn todos, tripulantes e passageiros, que o navio se movia. 0 juhilo hi 
indcscritivel. 0 navio, momentos depois, deslizava suavemente por cima do recife. Co~ltir~uou sua 
viagem e felizmente chegou a La Coruiia. 

COLABORE COM 0 DESBIRAV-OR 
+ Atravessalnos dias dificeis. E sabido que ocorrem dificuldades financeiras em nosso pais. 
+ Quanto a n6s, os gastos cresceram de forma assustadora. S6 para dar um exemplo, a tarifa de 

correio aumentou-nos consjderavelmente. 
+ Nlo queremos e ngo podemos mudar o que nos propusemos desde o nosso prirneiro nurnero, 

qua1 seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, corn audio de Nossa Senhora, continuara a s& 
lo. 

+ Mas, mais uma vez pedimos sua colaboraqlo. Qualquer quantia 6 preciosa. Basta vocC ir aos 
bancos mencionados, em qualquer agCncia deles, e fazer o deposit0 nas contas que seguem. 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (ag8ncia 0003 - Mercbio) Siio Paulo - SP 

BMDESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agencia 278-0 - ~asdmetro) Sao Paulo - SP 

Em nome de GRJ?MIO SANTA MARIA 
QUE NOSSA SENHORA o RECOMPENSE 

"SO DEUS E FIEL; 0 MUNDO E UM TRAIDOR, QUE PROMETE E NAO CUMPRE COM SUA 
11 PALAVRA" (Santo Afonso M. de Ligbrio) 



Do santlssimo milagre que fez cessou de correr e, dada a ordeni, vem 
S.Francisco qunndo cottverfeu o ferocrSsimo mansamente como urn cordeiro e se lanp ROS 

lobo de GJbbio. pis de S.Francisco coriio morto. Entiio 
', 

S.Francisco Ihe falou assim: Ir~nr?o lobo, tu 
a No' tempo em que S .Francisco morava na fazes muitos danos. nesta terra, e grandes 
cidade ,de Gubbio, apareceu wn lob0 maleficios, destruindo e matando as criaturas de 
grandissirno, terrivel e feroz, o qua1 n5o Deus sem sua iicenqa; e n8o somente mataste e - 

. somente devorava os a~iimais como os hornens. devoraste os mimais, mas tiveste o iinimo de 
Todos os citadinos estavam tornados de grgnde matar os homens feitos a imagem de Deus? por 1 

- - 
- medo, porque freqiientes vezes ele se tal coisa es digno da forca, como ladriio e . - -  

apioxirnava da cidade; todos andavam armados holnicida p5ssimo; e toda a gente grita e 
quando saiam da terra, como se fossem para urn murmura contra ti, e toda esta terra te i inimiga. 
combate, contudo, quenl sozinho o encontrasse, Mas eu quero, irm%o lobo, fazer a paz entre ti e 
ngo se poderia defender. E o medo desse lobo eles, de mod0 que tu n%o mais os ofenderhs e 
chegou a tanto que ninguem tinha coragem de eles te perdoariio todas as passadas ofensas, e 
sair da cidade. Pelo . que S.Francisco, tendo nem homens nem ciies te persegtrirgo mais. 
compaixBo dos homens do lugar, quis sair ao Ditas estas palavras, o lobo. con1 o ti~ovinietito 
encontro do lobo, se bem que os citadinos de do corpo, da cauda, das orelhas e corn 
todo nPo o aconselhassern. Fazendo o sinal da inc1inac;iio de cabeqa mostrava de nceitar o que 
cruz saiu da cidade coln os seus companl~eiros, S.Francisco dizia,e de o querer obsewar. Etltiio 
pondo toda a sua .confianqa em Deus. E, S.Francisco disse: h i i o  lobo, desde que e de 
temendo os outros ir mais longe, S.Francisco teu agrado fazer e conservar esta paz. prometo 
tomou o csuninl~o que levava ao l ugs  onde te dm contil~uadarnente o alimetlto enquanto 
estava o lobo. E eis que, vendo muitos viveres, pelos homens desta terra, para que n5o , 

ciladinos, os quais tinham vindo para ver aquele sofras fome; porque sei bern qile pela fime C 
milagre, o dito lobo foi ao encontrd de que fizeste tanto mal. Mas, por te conceder esta 
S.Francisco con1 a grande graqa. quero, 
boca aberta e, irmBo lobo. que me 
chegando-se a ele, prometas n80 lesar 
S.Francisco fez o mais a nenhum 
sinal da cruz e o hometn. nem a 
chamou a i~enliurn mimnl; 
dizendo-lhe: Vem ch, prometes tile isto'? 1: i: 

irm2io lobo, ordeno- o lobo. inclinando a 
te da parte de Cristo cabeqa. fez evidente 
,que n2o Sayas ma1 sinal de que o 
nem a tnim neln a 

S.Francisco disse: * 

adrnirsivel ! Irnl8o lobo. quero 
Imediatamente apGs que me des prova 
S.Francisco tel- feito dtsta prolnessa. a jini 
a cruz, ci lobo terrivel de q~rc possa bem 
fechou a boca e 

"BASTA A GRACA [)I3 PODER AMAR A 1113US" 
(SGo Boavetitlrr~tr) 
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S.Francisco a mZo para receber o juramento, o 
lobo levantou o p6 direito da frente, e 
domesticamente o p6s sobre a m;?o de 
S.Francisco, dando o s i d  como podia. En60 
S.Francisco: IrmZio lobo, eu te ordeno em nome 
de Jesus Cristo que venhas agora comigo sem 
duvidar de nada, e vamos concluir esta paz em 
nome de Deus. E o lobo obediente foi com ele, 
a mod0 de urn cordeiro manso; pelo que os 
citadinos, vendo isto, muito se rnaraviiharam. 
E, subitamente, esta novidade se soube em toda 
cidade; pelo que toda gente, homens e 
tnulheres, grandes e pequenos, jovens e velhos, 

!2 vierarn a praGa para ver o lobo com 
S.Francisco. E, estando hem reunido todo o 
povo, S.Francisco se p8s em pk e pregou-lhe 
dizendo, entre outras coisas, como pelos 
pecados Deus permite tais pestiltncias: e que 
muito mais perigosa C a chama do inferno, a 
qual durarti etenlarnente para os danados, 

: do que a raiva do lobo, o qual s6 p6de matar o 
corpo: quanto mais C de temer a boca do 
inferno, quando uma tal multidiio tern medo e 
terror da boca de urn pequeno animal! Voitai, 

I pois, carissimos. a Deus, e fazei digna 
penitencia dos vossos pecados, e Deus vos 
livrara do lobe no tempo presente, e no hturo 
do fogo infernal. E acabada a prCdica, disse 
S.Francisco: Ouvi irm5os meus; o hZ io  lobe , 

que esth aqui diante de v6s, prometeu-me e 
grestou-me juramento de fazer as gazes 
convosco e de niio vos ofender mais em coisa 
alguma, se lhe prometerdes de dar-lhe cada dia 
o aliment0 necesskio; e eu sirvo de fiador dele 
de que firmemente observarh o pacto de paz. 
Ent2o todo o povo, a uma voz prometeu nutri-lo 
continuadarnente. E S.Francisco, diante de 
todos, disse ao lobo: E tu, irmiio lobo, prometes 

L! I observar corn estes o pacto de paz, e que n3o 
ofenderas nem aos homens, nem aos animais, 
nem a criatura nenhuma? E o lobo ajoelha-se e 
inclina a cabeqa, com movimentos mansos de 
corpo, cauda e orelha demonstra, quanto 

" possivel, querer observar todo o pacto. Disse 
S.Francisco: irm2o lobo, quero do mesmo modo 
que me prcstasse o juraa~ento dessa promessa, 
ibra de portas, tambem Pliante de todo o povo, 
me d6 seguranga de tua promessa e que n2o me 

.I--- 

enganaras sobre a cauqZio qile prestei por ti. 

ht.30 o lobo, levantando a pata direita, 
colocou-a na m5o de S-Francisco, pelo que 
depois desse fato houve tanta alegria e 
admiraqiio em todo o povo, tanto pela devo~iio 
do santo, tanto pela novidade do milagre e tanto 
pela pacifica~iio do lobo que todos comegaram 
a aclarnar para o cCu, louvando e bendizendo a 
Deus, o qua1 lhes havia mandztdo S.Francisco, 
que por seus meritos os havia livrado da bota 
da besta cruel. E depois, o dito lobo viveu dois 
anos em Gubbio; e entrava domesticarnente 
pelas casas de porta em porta, sem fazer ma1 a 
ningukm e sem que ninguCm Iho fizesse; e foi 
nutrido cortesmente pela gente; e andando &' 
assim, pela cidade e pelas casas, jarnais u n ~  cZio 
ladrava atrhs dele. 1 

Finalmente, depois de dois anos. o inn20 
lobo, morreu de velhice; pelo que os citadinos 
tiveram gtande pesar, porque, vendo-o andar 
assim rnansarnente pela cidade, se lenlbravam 
melhor da virtude e da caridade de S-Francisco. 
Em Iouvor de Cristo, amem. 

i 
lmprimimos 

corn 

.c 

:ANTES MORRER QUE P E C A K * ~  
(S3o Domingos Shvio) 13 
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MAE DO BOM CONSELHO DE GEN~ZZANO . I i . ' l  

a 

Corria o skculo XV. Uma profunda 
decadhcia a t ,  a CivilizagPo 

, Ocidental e ~/iskP. gi : . 
Na peqhena cidade italiana de 

Genazzano, 4 igreja de SPo Marcos, 
padroeiro da !cidatle, estava em ruinas. a .  Ningukm se ipre16$g!dk em restaura-la, 

. com exce@o dq;. rqa piedosa senhora, I 2 :  . 
Dona Petrucc?. $,, : 

Ela era prrl$. 6dva  idosa que nPo 
queria morreq &5rh ver o seu amado 
templo restayadi$? J'odos riam dela e, 
debocharam .4#uando ela gastou 
todas suas dconohias nesse sentido. 
Ficou sem dinheiro e n5o restaurou a 
igreja. Passou a ser vista como louca. 

' I "  .'! - I  
Mas, con$inuava ,, rezando, pois 

acreditava q u ~  urn milagre a~onteceria. 
Festa de SPo Mamos, mod de 1467, , 

festa na cidade. @age tddo mundo s6 
) ,  ' pensar, .lo em se, tpeitir; nHo se 

preocupando em ir a igreja e rezar. Ali 
so a velha .Petruaoiairrezando para que 
Deus viesse'em .seudauxilio. 

Eis que, Ilium ihstiinte, comegam a 
& ! I "  

ouvir o repicar , s j t  de , t l  <todosi 1 7  l + , t ,  os sinos da 
cidade. Todo8 olham para o alto e v&em ' 

-, 

um quadro; sobre wma nutrem, vindo em 
dire950 a igfejh. Ele enti-a no templo e se 
encaminha para uma'parede, aonde para 
e fica. Diante do: estipendo milagre, 
todos entram pa igreja'; 'doam dinheiro e 

; 14 '*EU NAO CRERIA NO EVANGELHO, SE A AI,JTORIDADE DA IGREJA C A T ~ L I C A  NAO ME 
LEVASSE A ISSO" (Santo Agostinho) 



joias para a imagem de Nossa Senhora 
que chegara. 'corn isso, p6de ocorrer a 
restauraqiio tiio sonhada por Petruccia. 
Mas de onde viera a imagem? 

Em 1453, os turcos otomanos 
conquistaram Constantinopla e se 

b propuseram conquistar a Peninsula 
0 Balchnica e a tomar toda a Europa, 

inclusive Roma, onde ficava o Papa. 
Eu seu avango produziam terror e 

morte. Principalmente procuravam fazer 
os cat6licos renegarem sua Fk e aderirem 
a seita de Maomk. Quando estavam 
prestes a tomarem a Albhia, dois jovens 

I desse Pais, Giorgio e de Sclavis, se viram 
diante de terrivel dilema: ou hgi,.m para 
a Italia, mantendo a Fe, mas deixando a 
amada pintura de Nossa Senhora do 

Born Conselho ou ficavam para defender 
o precioso icone e se expunham a 
ameagas e torturas para renegarem a FC. 

Eles rezaram muito e pedirarn 
Gnselho 1 MBe do Born Conselho que 
lhes inspirou a ida para a Ithlia. Ao irem 
se despedir da MBe Celestial, eles viram 
o quadro sair da parede e, sobre umq 
nuvem, se dirigir ao mar Adrihtico. Eles 
seguiram e, ao chegar no mar, o 
atravessaram a p6. Seguiram o quadro 
at6 Roma, quando o perderam de vibta. 
Mas, depois se informaram e forarn 
localizar a sublime pintura em 
Genazzano, ci'd8de proxima de Roma. 

# 

1 

At6 hoje, o quadro esta la, suspenso , 

junto a parede. Na Segunda Guerra 
Mundial, bombas cairam proximas a 
Igreja e nada destruiram. 

Por outro lado, na AlbAnia, de onde 
saiu o quadro, ficou urn espago coin as 
medidas do mesmo. 

Durante as perseguiq6es religiosas 
comunistas, nesse pais, ulna luz impedia 
qualquer aproximaqiio guardando o local 
das perseguigijes a Igreja. 

B 
Mas, o mais sublime k a imagem 

que muda de semblante, dependendo de 
quem ora perante ela. Algo similar 
ocorre corn copias e fotos dela. @ 

Nossa Senhora 6 Mge do Bom 
Conselho pegamos a Ela que nos instrua 
nos momentos de ignoriincia de nossa 
parte, nos ilumine nas trevas e nos diga o 
que fazer nas duvidas. 

Mge do Bom Conselho de 
Genazzano Rogai por nos. 

"VOS SABEIS, 0 MEU DEUS, NUNCA DESEJEl OUTRA COlSA SENAO AMAR-VOS, NAO 15 
COBlCO OUTRA G L ~ R I A "  (Santa Tevezitika do Metiino Jestts) 



A 0  MENlNO JESUS QUE NOS PEDE 0 CORACAO 
Senhor, que tenho que temer? 
N3o devo confiar-me inteiramente em Vos, que nascestes de proposito para me salvar? 
Oh! Sim, ponho toda a minha confianqa em Vos, meu Deus e meu Salvador. E que 

maior prova de misericordia podieis dar-me, Doce Redentor meu, para obrigar-me a confiar 
em Vos, que dar-Vos a mim? 0 Terno Menino, quanto me pesa de Vos ter ofendido! Chorar, 
Vos fiz na lapa de Belem; mas, sabendo que viestes para me buscar, lanc;o-me aos Vossos 
P6s; e ainda que Vos vejo t3o afligido e humilhado nessa manjedoura onde repousais sobre 
palha, reconheqo-Vos pela rneu Rei e Soberano Senhor. Ouqo que, pelos Vossos ternos 
vagidos, me convidais a amar-Vos e pedis o rneu coraq3o; ei-lo, rneu Jesus, agui estou aos 
Vossos Pes para vo-lo oferecer; mudai-o, inflamai-o, porque viestes ao mundo para acender 
nos coraqbes o Vosso Santo Amor. Ouqo que, dessa manjedoura, me ordenais amar-Vos: E! 
Amaras ao Senhor teu Deus de todo o teu coraq3o. (Mt 22, 37). E eu respondo: Ah! Meu 
Jesus, se a Vos nao amo, que sois o rneu Senhor e rneu Deus, a quem amarei? Vos Vos 
declarais a minha propriedade, porque nasceis para Vos dar todo a mim; e eu, recusaria ser 8 

! todo para Vos? N3o amadissimo Senhor rneu, dou-me todo a Vos e Vos amo de todo o rneu : TI 
" a coraq3o. Sirn, amo-Vos, amo-Vos, amo-Vos 6 Bem Supremo, ~ n i c o  amor de minha a h a !  , 

Recebei-me hoje, Vo-Lo suplico, e n3o consintais cesse de amar-Vos para o futuro. 0 Maria, ,' 

minha Soberana, pe~o-Vos pela alegria com que fostes inundada a primeira vez que os 
Vossos olhos viram o Vosso Divino Filho no Seu Nascimento, e os Vossos bra~os 0 
apertaram sobre o Vosso Maternal Cora~%o; pedi-lhe que aceite a oferenda que Lhe f a ~ o  de 
mim mesmo, e me prenda a Si para sempre pelo dom do Seu Santo Amor. 

(Ora~6es ao Menino Jesus, de Santo Afonso Maria Ligorio) 

I " .  
"ALEGKEM-SE OS CEUS, E REJUBILE-SE A TERRA DIAN'I'E DO SENHOR, PORQUE ELE CfIEGOU" 

16 (Du 'Adis., a de NutuC) 3 




