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Monumento erguido pelo Exm." e Revdm." Bispo de Niterói, o Sr. Dom /oão
da Matha Andrade e Amaral, emquanto na Cidade Eterna se realizava a festa
da Definição do Dogme- da Assunç&o da Virgem Maria ao Céu

DUAS PALAVRAS
Este Hino a que Monsenhor João de Barcos Uchoa deu o titulo
de «Cartas de Europa», é uma reunião das impressões que o ilustre
Vigário Geral da Diccesc de Niterói, colheu cm sua viagem ao
Velho Mundo na qualidade de Diretor Espiritual da Peregrinação
do Touring-Clube do Brasil. Nele se encontra, data por data, o
registro do quanto viu e sentiu através da excursão cristã que
se iniciou no Rio de Janeiro, pelo transatlântico «Campana» a -f
de julho de 1950 e terminou, de regresso pelo avião «Scandinavia»,
a 8 de outubro do mesmo ano.
Pediu-me o bondoso sacerdote um prefácio para este diário
de emoções. Confesso que sempre considerei as apresentações
congêneres verdadeiras desnecessidades e, até certo ponte, perfeitas prevenções que se antepõem esboçadas aos olhos do leitor. E
essa sugestão de alerta avulta ainda mais quando quem se apresenta como um desconhecido é, sem favor, nome firmado nas variantes iluminadas do pensamento. Tal a condição de Monsenhor
Barros Uchoa, orador de recursos e escritor de qualidades que se
completam. Nada mais comum do que um passeio à Europa. Aproveitá-lo, sim, constitui raridade que só aos capazes o destino
concede.

-

«Cartas de Europa» é um testemunho desse privilégio espiritual. Aqueles céus e aquelas ferras abriram-se à contemplação do
peregrino e para a sua idéia religiosa acordaram as páginas que
se vão ler e que traduzem, pelo estilo corrente e sincero, a imagi-
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nação de quem as compreendeu no reman.so eucarístico da meditação.
Escrevendo estas linhas, recordo as relações pessoais que me
prendem a Monsenhor Sarros Llchoa. Conheci-o em Recife, em
1916. O tradicional Colégio Arquidiocesano de Olinda foi a seara
do nosso encontro. Lembro-me. Foi uma noite em agosto. Eu
fazia uma conferência. Por suas mãos fui levado ao então Arcebispo D. Sebastião Leme e a Monsenhor José Pereira Alves, depois
Bispo da capital fluminense. Conserva-se o entusiasta da fé católica. Não desanima e prossegue. Ê uma cultura. É um talento esse
pastor da Igreja de Deus. Leiam o que ele escreveu.
PAULA ACHILLES

PAULA ACHILLES
da Academia Nitcroicnsc de Letras c Diretor do Departamento
de Imprensa Nacional
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Dom João da Matha Andrade o Amaral, D.D. c apostólico Bispo de
Niterói, que abençoa estas páginas

l
sCARTAS DA EUROPA*
É o sugestivo título de um novo livro com que o Mons. João
de Barros Uchoa ( meu caríssimo vigário geral da Diocese de
Niterói, acaba de brindar os seus inúmeros leitores.
São descrições vivas de lugares por onde peregrinou sua alma
d; eleição no Ano Santo de 1950. Cartas impregnadas do sobrenatural que se houre nos grandes santuários da Itália. França.
Portugal e Espanha às quais a pena do notável beletrista soube
dar um colorido novo e sumamente atraente.
Roma. Fátima, Lourdes e Lisieux, Pio XII e a Proclamacao
do Dogma da Assunção Corpórea de Nossa Senhora são páginas
de curo, em que o escritor derramou as riquezas do seu emocionado e incomensurável coração sacerdotal e mariano.
As Cartas da Europa merecem as bênçãos do Bispo Diocesano
e larga divulgação porque são um perene e vibrante eco feliz do
Ano Santo, que teve como cúpula magnífica a Proclamacao do
Dogma da Assunção de Nossa Senhora.
Niterói. 31 de Dezembro de 1950.
y João, Bispo Diocesano.

A PROPÓSITO DESTAS "CARTAS"
Ilustre amigo Monsenhor Llchoa :
Assisti ao nascimento deste livro, por ter sido o destinatário
das Cartas que Vossa Reverendíssima enviou da Europa, como
Diretor Espiritual do Primeiro Grupo da Excursão Comemorativa
do Ano Santo, organizada pelo Touring Club do Brasil. Recebi-as
ainda úmidas da tinta com que acabavam de ser escritas — no
vertiginoso correr da viagem, à mesa ligeira dos restaurantes, no
quarto anônimo dos hotéis . . , Senti a trepidação dos trens em que
viajou Vossa Reverendíssima; quase cuvi a voz grave dos órgãos
das igrejas que visitou; e senti, por vezes, a claridade peninsular
das cidades italianas, o frio vento dos Alpes suíços, a clarinada
festiva dos galos nas pequenas cidades da França . . . Roma e o
Ano Santo ; Paris e seus museus ; Lisboa, com a formosíssima
Cintra, a vetusta Torre de Belém, onde começa a História do
Brasil ; a Espanha, rica e altiva, que nos lembra a epopéia do
Duque de Cavadonga, último adversário do Islã nas terras de
Santiago, no século VIII; Genebra, Lausane e as cidades admiráveis da Confederação Helvética, que fizeram da Ordem e da
Higiene os esteios da felicidade nacional - - tudo isso está nas
suas Cartas fixado com mão de mestre e ditado pela alma ardente
de um sacerdote . . .
Os frutos espirituais que resultarão da leitura destas Carías
serão como a bênção longínqua de Roma, no prolongamento histórico do Ano Santo. Sirvam elas de guias para outros viajantes que
perlustrarem os mesmos caminhos percorridos por Vossa Revê-

rendíssima - - e terão cumprido, larga e fecundamente, a sua
missão no mundo (cada vez mais animado) dós Livros e das Idéias.
É o que deseja o primeiro dos seus leitores na ordem cronológica, e o último na valia - - posto que, ainda, o primeiro na
estima cem que se firma
de Vossa Reverendíssima,
admirador e amigo
Berilo Neves.
Rio, 16 de marçc de 1951.

f Diretor da Peregrinação à Roma e aos principais e mais célebres
•iantuários da França, Itália, Espanha c Portugal— Mons. João de
Sarros Ufhoa, Protonatário Apostólico c Vigário Geral de Niterói

GRATIDÃO
EXPLICAÇÃO E DEDICAÇÃO
À minha Mãe do Céu, a Virgem da Assunção, deponho, com
a alma de joelhos, o humilde trabalho das incolores páginas que
[ormam este livro "Cartas da Europa".
Ê a Maria Imaculada a quem devo a felicidade de ter assistidc
a proclamacão do dogma de sua Assunção Corpórea a Jerusalém
Celeste, na Cidade de Pedro, — Roma.
Agora, posso morrer contente para poder contemplá-la nc
esplendor de sua glória, junto ao trono de seu eterno Filho Jesus
Cristo na Canaã Bendita.
Niterói, 16 de março de 1951.
Festa das Dores de Maria Imaculada
MONS. JOÃO DE BARROS UCHOA

Longe estava do meu pensamento reunir estas cartas em volume. Meus amigos e colegas me aconselharam enfechá-las em
livro para que, destarte, não se perdessem. Escritas, «currente
calamo», portanto sem preocupações literárias, elas não podiam
ter, como não têm, realmente, apurado estilo. Escrevi-as como
narraria o que me impressionava no momento. Por isso, aos meus
caros leitores peço desculpas pelos inúmeros senões, que, certamente, nelas encontrarão.
Indo à Cidade Eeterna - - Roma - - não só para ganhar as
«Santas Indulgências do Ano Santo», como para ver o Pai Comum
da cristandade, Pio XII, gloriosamente reinante, tive a felicidade
e a honra de falai 5 vezes à Sua Santidade, que já me havia honrado com o Título de Protonatário Apostólico, dedico este humilde trabalho, prometendo-lhe, sempre, a minha incondicional
obediência filial.
Ao seu representante, aqui na minha querida Pátria - Terra
de Santa Cruz ~~, Sr. Núncio Apostólico -- o Exmo. e Revdmn.
Dom Carlos Chiarlo — tão culto e zeloso pela causa da Santa
Igreja em o nosso querido Brasil, dedico, também, estas paginas.
O representante do Santo Padre na nossa estremecida Uiocese -- Sr. Bispo Diocesano — o Exmo. e Revdmo. Dom joão da
Matha Andrade e Amaral, o meu compreensível e boníssimo Pastor, a quem escrevi de Roma desejando assistir a Proclamacão do
Dogma da Assunção de Maria Imaculada em Corpo e Alma ao
Céu, pois era o meu sonho doirado não morrer sem ter conheci-

- 12 M0 da

definição dês,, Dogma. s»a Excia. Revdma. me respon-

me

de Deu,, fo, ««bé. «aliada, data-venia. dedico, es.e

IMPRESSÕES DE VIAGEM
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com a minha gratidão Hlial.
Ao Exmo. Sr. Coronel Benlo Neves mu, d>gno Vice-1
dente do Touring Club do Brasil e dinâmico organizado, c
riosas peregrinações durante o Ano Santo, que tiveram magn.
exZ o meu sincero agradecimento e, também, a dedicação deste
simples e singelo trabalhinho
MONS. JOÃO DE SARROS UCHOA

Bordo do Campanha, 7-V-950.
O Touring Club do Brasil, e o de França, organizaram uma
peregrinação não só à Cidade Eterna como também aos principais
Santuários da Velha Europa em Portugal, Espanha, Itália, Suíça
e França.
Pelo «Campana» partimos do Rio na noite de 4 de julho. Sinal
de partida. Alvoroço, semblantes tristes, lenços que acenam votos
de feliz viagem. Já o transatlântico é uma ilha flutuante. Começa
a surgir o colar das belas e brilhantes praias do Rio, ficando os
passageiros, principalmente os estrangeiros, boquiabertos, ante o
maravilhoso panorama, que nós brasileiros não sabemos bem apreciar, como dádiva singular do Céu!

Dia 5 :
Começa a vida de bordo a entrar no seu ritmo. Como diretor
espiritual dos 64 peregrinos, entro em combinação com as autoridades de bordo — Comandante e Comissário — para o serviço religioso. É organizado o programa: às 7 horas, oração da manhã e
meditação pelo M . Hamon e logo o padre Carvalho que me auxilia, reza a santa Missa, dando a sagrada comunhão. Graças a
Deus, há muitos peregrinos; às cinco horas da tarde, reza-se o terço
com ladainha, oração da noite e digo algumas palavras sobre o
terço ou cutra verdade religiosa. No domingo, no salão nobre se
celebram duas Santas Missas, uma às 8, e a outra às 9 para todos
os passageiros e tripulantes, havendo cânticos por um grupo de senhoritas, que de boa vontade se prestam a este abençoado serviço
religioso. No salão nobre ha uma hora de arte, constando duma
palestra interessante, como a que fez o sr. dr. Mário Accioly
sobre viagens à Terra Santa, Egito, etc. Logo seguiu-se ao piano
a senhora Leila Prates Gomes, sucedida por Beatriz Postiga, em
belos números de canto, terminando a hora a senhorita Maria de
Lourdes, ao piano. Assim, enchemos santamente o tempo até
junto a Pedro — para ganharmos as Indulgências do Ano Santo.
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Depois de amanhã querendo Deus, estaremos em Dakar, e
alguns dias mais em Cadiz. Distanciando-nos da Pátria querida
sentimos que o patriotismo, mais e mais, se ascende em nossos corações, procurando bem representar a terra querida que Deus, na
sua infinita bondade nos deu como berço sagrado. E nas noites de
escuridão, olhando para o Céu, é que vemos como Deus nos predestinou colocando na sua cúpula o Cruzeiro do Sul, como o sinal
da Vitória — com este sinal vencerás. Por isso, o futuro da minha
estremecida Pátria, dádiva das generosas mãos de Deus, deve ser
invejável, pois tem o selo da Onipotência do Criador.

DAKAR
Mar e Céu ! Os peregrinos fiéis ao seu programa de piedade:
missas na hora matinal, precedidas de oração da manhã e meditação e, às 17 horas, recitaqão do terço, oração da noite e prédicas
sobre os Sacramentos, almejam por ver terra.
Às 9 horas, começamos a atracar. Curiosidade. Que iremos
ver e admirar ? Não nos enganávamos. Há muitos negros, quase a
íctalidade, cada um com sua bizarra vestimenta, bem variada. Aqui,
tinha um, grande turbante enrolando a cabeça; ali outro estava coberto duma espécie de manteaux que vinha do pescoço aos pés;
outros e outros com bombachas, levando braceletes no braço ! . . .
E as mulheres ? A variedade é muito maior ! Vestes multicores, uma espécie de gaze sobre vestidos maltratados, tendo a cabeça
envolvida com um grande chalé enrolado que lhes dá certa graça
muito original. Descrever tudo isso, na frase de quem conhece os
termos próprios, seria, deveras, muito interessante.
Fomos visitar a Vila chamada dos Negros - - Mediná. É de
impressionar. Um ajuntamento de casas, semelhantes às de nossos
índios, verdadeiras tabas feitas de palha, terminadas por um cone.
Ali moram milhares, sem higiene, pois as casas são quase unidas,
pequenas, onde moram 4, 5 e às vezes 7 ou 8 pessoas, até mais, em
verdadeira promiscuidade. Água pouca, serviço sanitário-.. São
mais de 150 mil, como nos afirmou o Delegado do Governo da
França, de quem Dakar é colônia (pois a Cidade, que, da guerra
para cá muito se desenvolveu, tem atualmente mais de 250 mil habitantes) . A paite nova da cidade é moderna, com linda Catedral
em termo de acabamento, estilo romano moderno com duas torres,
uma enorme cúpula com grandes galerias e lindo Altar destacandose o seu rico Sacratário, de fino metal. O prédio dos Correios e
Telégrafos, é majestoso. Ruas asfaltadas. Possue Faculdade de
Medicina e bom Hospital, Policlínica. Colégios. Vimos também
o prédio da Ação Católica.
Dizem que aos americanos se deve o grande impulso da cidade, principalmente, quanto às ruas e estradas asfaltadas. Pode-se
de auto circular parte da cidade à beira do mar. dando-nos urna
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vaga idéia do nosso encantador Niemayer aí no Rio. A meio desta
cornija se encontra um confortável restaurante com piscina e lugares pitorescos para tomar refrescos. Edifício novo. Há, já, muito
movimento na cidade. Fomos também ver uma das muitas feiras,
espécie das feiras livres daí. Muito diferentes, porém, pela falta
absoluta de higiene. Os objetos: frutas, legumes, p e i x e s . . . etc-,
no chão ou quando muito sobre um papei que cobre a terra, exalando um odor desagradável. É que Deus providencia: dá o frio
conforme a roupa, do contrário era para se desenvolver o tifo e
outras calamidades. Vimos frutas do norte : caju. mangas, coco,
etc.
6 verdade que há o mercado público, onde há higiene e as
coisas são protegidas das moscas. Falei dos antigos negros que
eram como os nossos índios, primitivos, bravios e agora são domesticados. A Religião deles é a mulçumana, difícil de conversão, não
obstante o trabalho do sr. bispo, sacerdotes, religiosos e religiosas
Agora mesmo, o sr. bispo levou a Roma uma peregrinação de 350
negros. Tudo isso é fruto de penoso trabalho espiritual. A Iqreja
: assim, em toda parte: vela sempre pelos humildes para fazê-los
soldados de Jesus Cristo.
Houve, a bordo, na passagem do Equador, a clássica cerimônia do Batismo e, à noite, banquete e no dia H Missa de Ação de
Oraças e, a noite, festa.

CAD1Z E SEVILHA
As últimas horas de bordo foram bem angustiosas i Soprava
muito vento e o belo transatlântico bailava ao som da música das
ondas, diferentes, embora da antiga valsa sobre as ondas, hoje,
infelizmente substituídas pelos tangos e quejandos.
Muitos enjoaram e as mesas dos refeitórios receberam as clássicas grades amarradas para evitar a queda dos pratos. Todos, portanto, aspiram por terra- Afinal, na manhã do dia 18 já divisamos
ao longe, ao binóculo, terras da Espanha -- a Católica •• - Era a
cidade de Cadiz, que surgia, como a nossa Recife, vendo-se as
torres de sua linda Catedral, que podia figurar, fazendo bonita
figura, entre as melhores do Brasil, mesmo já antevendo a grandiosidade da Catedral de São Paulo.
Entram a Saúde e a Polícia para visar os passaportes e tomar
as medidas portuárias. Desembaraçadas as malas na Alfândega, trabalho que levou quase duas horas (aceitas, beneditinamente), tomamos os dois luxuosos Auto-carros com os respectivos cicerones
e rumamos à Sevilha, primeiro ponto mais importante para ser visitado. Estradas asfaltadas, tirando a média de 60 quilômetros, chegamos às 21 horas. Durante a viagem recitamos o terço e ladainha
lauretana. Estamos hospedados no luxuoso Hotel Madrid, que é
um verdadeiro Palácio do Século 17 — estilo mourisco: por dentro,
lindos e célebres quadros, que podiam figurar no magnífico Museu
de Assis Chateaubriand em São Paulo. Artísticos pela beleza e
preciosos pela antigüidade e pelos autores. Cada quarto é um
apartamento, com telefone, chauffage, etc. Deixa ótima impressão,
sem falar na alimentação, que é sadia e boa.
Na manhã de hoje corremos a Catedral, que dizem ser a terceira do mundo, naturalmente, sem falar nas quatro Basílicas Maiores de Roma - - Vaticano de São Pedro, Santa Maria Maior São João de Latrão e a de São Paulo, fora dos muros de Roma,
onde vamos ganhar as indulgências plenárias do Ano Santo. Visitamos detidamente a Catedral, por mais de duas horas, com bom
explicador. É difícil, senão, impossível, fazer aqui um histórico,
mesmo sintético, da grandiosidade, beleza de estilo, quadros, e, só-
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bretudo do seu riquíssimo Tesouro-museu — dos mais importantes
do mundo no valor de suas riquíssimas relíquias de Santos e de
alfaias, que hoje nenhum dinheiro chegaria para comprar,
pesa 300 quilos e só é exposta na Quinta-feira Santa, com
milhares de brilhantes, obra do insigne artista Juan de Arfey
Villafane, que terminou o seu acabamento cm 20 de agosto de
valor estimativo e também real. Por exemplo: a Grande Custódia
1587 ! Um sacrário de ouro de 24 quilates, obra prima de arte que
pesa 12 quilos, etc., etc.
É portanto, escreveu dr- Balbino Santos y Oliveira um dos
maiores museus de arte religiosa e um conjunto de museus, onde
todas as artes belas e suntuárias têm digníssima representação. Podemos afirmar, depois de nossa visita, que a Catedral de Sevilha,
é uma maravilhosa síntese de todos os estilos arquitetônicos, mauritano, gótico, plateresco, grecoromano, borrominesco e moderno.
Os mármores e ouro, prata e bronze brilham em toda parte. Os
brecados de seda e ouro, combinados em finíssima trama, encantam
os nossos olhos contemplando a variada coleção de paramentos
sagrados. Uns trabalhos do século XV, outros do XVI e XVIÍ,
verdadeira maravilha ! Sim ! Verdadeira maravilha afirma o Pé.
Aranda, que diz só idear esta famosa Catedral não cabe na humana
compreensão! Nela, escreveu Bachiller Peraza, se encerram todas
as coisas juntas que em cada uma das outras sabemos admitir:
grandeza, riqueza, suntuosidade, devoção e majestade.
Terminemos como o poeta. Oh ! Sevilha !
Tienes un Templo de gran maravilha, (outro verso) antiero
de Reyes y gran Clereci, (—) que en letras y Fé y gran armonia
(—) nos hasce veames ser Roma. Sevilha.

CÓRDOVA
Córdova — 20 de julho de 1950.
Devíamos ir visitar a antiga Mesquita de Córdova hoje uma
suntuosa Catedral.
Partimos cedo porque o calor aqui é asfixiante. parece incrível dizer que chega na rua a 60 graus e a sombra a 50. Não quis
acreditar, porque no Brasil com esta temperatura estaríamos mortos
por insolação. E' que dizem o clima aqui é seco e por isso suportável. Viagem boa de auto-carro, por estradas asfaltadas, vendo-se
lada a lado infinitos olivais, que, certamente, pertencem a grandes
proprietários, pois, de quilômetros a quilômetros, é que encontrávamos povoados e raramente algumas casas. Rebanhos de carneiros e algum gado. Terrenos bem preparados para o plantio. Muito
sol e calor, suportável só depois das 5 horas quando voltamos.
O que há de mais importante em Córdova, cidade de 147 mil
habitantes, típica pelas suas ruas estreitas, porém, bem cuidadas
e limpas, aliás como são todas as cidades que temos visto na Hespanha. Algumas destas ruas são cobertas com grandes lonas
ligando telhados, para, destarte quebrar a força dos raios do sol.
Curioso é que uma pessoa, nas ruas estreitas da varanda da sua
casa pode dar a mão a visinha.
Chegados ao Hotel-Simon: já o guia, colocado pelo TOURING CLUBE DE FRANÇA nos esperava para os conduzir à
famosa Mesquita admirada pelos engenheiros e turistas do mundo
inteiro, em visita a esta monumental obra do oitavo século.
Foi começada pelo Rei Abderman 1.", que era o primeiro
Emir independente do Califando de Damasco. Antes de Mesquita, dizem os historiadores, foi templo de Jesus e depois Igreja
dos Visigodos. Com a morte de Abderman seus sucessores Abderman 2." e Hixem co/istruíram a parte atual do majestoso edifício e Almanzor edificou a outra parte, aumentando-o, consideravelmente. No Século XVI São Fernando conquistou a Cidade
e sob o reinado de Carlos V e de Felipe II, foi grande parte da
Mesquita transformada em Catedral, Gótica, que é também, uma
maravilha, dadas a suntuosidade do seu altar mor, dos púlpitos
e sobre tudo, do coro do Cabido, obra em talha, representando
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na parte superior do coro o Novo Testamento, em figuras de alto
relevo e nos quadros, mais abaixo, corresnpondentes, o Antigo
Testamento: assim no superior Jesus Carregando a Cruz ao Calvário, embaixo Isaac levando as lenhas para o sacrifício. No plano
inferior as figuras de todos os mártires de Córdova. Órgão um
um dos melhores da Europa. Capelas riquíssimas. Nisso ficamos
tristes vendo a pobreza de nossas Igrejas, não obtante o zelo de
nossos apostólicos Vigários. E o que dizer do tesouro ? Alfaias
preciosíssimas, para exemplo, vimos um Ostensório de prata e ouro.
com pedras preciosíssimas pesando 200 quilos.
Toda a escultura do coro, de real valor, foi obra do poeta
e escultor Pedro Dukan que levou 50 anos para dar a obra por
acabada.
Quando se penetra na Mesquita onde hoje funciona a linda
Catedral a quem se deve a conservação da imponente Mesquita,
do contrário teria já ruído, se tem a idéia de se estar dentro duma
floresta de colunas, todas seguindo, de qualquer parte que se as
olhe. retas imensas e eram em número de 1.113 e hoje são 850.
formando 48 naves, que antigamente tinham, todas, portas, de
entrada. Cada coluna é duma matéria especial e curioso, não htá
dois capiteis iguais, o que é admiração dos engenheiros. Algumas
destas colunas eram trazidas de outros povos, que os túrdulos seus
antigos habitantes haviam conquistado. Os capiteis são ligados
por dois arcos, para evitar as palmeiras, que raramente dão a
idéia. Há muito o que descrever, mas nem o tempo nem o papel
nos favorecem. Terminando afirmamos para nós que já tínhamos
visitado a Mesquita de Jerusalém em 1924, esta, na sua grandiosidade, não ficou aquém, ao contrário, hoje enriquecida com a
magnífica Catedral dando lugar a Deus, presente no Sacrário do
amor, cresceu para nós de admiração.
Visitamos o Seminário maior de Sevilha, antigo Palácio da
Infante, é uma suntuosidade. Também o Alcazar edificado por
Pedro I, o Cruel, merecia uma carta.

LISBOA
Deixamos Sevilha, limpa, bonita, com sua Catedral, Museus;
é muito quente. Vencemos mais de 400 quilômetros, passando por
duas alfândegas Graças ao prestígio da Religião, não abriram
nossas malas, visando, apenas os passaportes, que eram 66, demorando não obstante toda boa vontade, duas horas, e, por isso mesmo
chegamos a Lisoba às 22 horas, saindo às 7 horas.
Desde 1927 que não passava pela bela, limpa e formosa Lisboa. Hoje, há mais uma nova Capital, tal o seu crescimento. Lindas
e largas Avenidas, hotéis magníficos, templos novos, uma maravilha ! Todas as estradas asfaltadas, algumas auto-estradas, ligando
cidades e logradouros públicos como a "Estufa Fria" abrigo, nos
dias cálidos, de sol, onde se tem uma temperatura primaverii; o
Estádio Nacional, com capacidade para 65.000 pessoas, etc. Visitamos o antigo Convento dos Jerônimos e Torre de Belém, dois
monumentos que justificam uma visita à linda Cidade, beijada pelas
plácidas águas do Tejo. Duas jóias em arquitetura. Ligam a glória
das descobertas no começo do século XVI, dois documentos da
história e dois modelos de estilo «manuelino», clàssicamente estilo
nacional. Os Jerônimos são no seu projeto, de D. Manuel I, nos
fins do século XV. A sua primeira pedra data de 1502 e foi seu
arquiteto Boutac, a quem se deve o caráter gótico-naturalista na
parte da decoração. Em 1517, a direção passou ao grande artista
João de Castilho, a quem se atribuía decoração dos pilares, a escultura das imagens, dos portais e a porta Renascença do Cláustro,
onde, sob sua direção, trabalhou Nicolas de Chanterene. Mais
tarde, interviriam na direção Diogo de Torrava e Jerônimo de
Ruão. Após o terremoto de 1755 e ainda no século XIX algumas
reparações foram feitas, porém não muito felizes . • . É um monumento, como diz Edgard Quinet, duma tal originalidade que nele
parece conter toda sublimidade do pensamento português. Jerônimo é um Templo admirável e a mais remarcada criação de estilo
nacional português — afirma Haupt . . . Os portais e a fachada da
Igreja são duma majestade e de um equilíbrio marcante. No interior da majestosa Igreja se vêm três naves, de 92 metros de com-
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na parte superior do coro o Novo Testamento, em figuras de alto
relevo e nos quadros, mais abaixo, corresnpondentes, o Antigo
Testamento: assim no superior Jesus Carregando a Cruz ao Calvário, embaixo Isaac levando as lenhas para o sacrifício. No plano
inferior as figuras de todos os mártires de Córdova. Órgão um
um dos melhores da Europa. Capelas riquíssimas. Nisso ficamos
tristes vendo a pobreza de nossas Igrejas, não obtante o zelo de
nossos apostólicos Vigários. E o que dizer do tesouro ? Alfaias
preciosíssimas, para exemplo, vimos um Ostensório de prata e ouro.
com pedras preciosíssimas pesando 200 quilos.
Toda a escultura do coro, de real valor, foi obra do poeta
e escultor Pedro Dukan que levou 50 anos para dar a obra por
acabada.
Quando se penetra na Mesquita onde hoje funciona a linda
Catedral a quem se deve a conservação da imponente Mesquita,
do contrário teria já ruído, se tem a idéia de se estar dentro duma
floresta de colunas, todas seguindo, de qualquer parte que se as
olhe, retas imensas e eram em número de 1.113 e hoje são 850,
formando 48 naves, que antigamente tinham, todas, portas, de
entrada. Cada coluna é duma matéria especial e curioso, não htá
dois capiteis iguais, o que é admiração dos engenheiros. Algumas
destas colunas eram trazidas de outros povos, que os túrdulos seus
antigos habitantes haviam conquistado. Os capiteis são ligados
por dois arcos, para evitar as palmeiras, que raramente dão a
idéia. Há muito o que descrever, mas nem o tempo nem o papel
nos favorecem. Terminando afirmamos para nós que já tínhamos
visitado a Mesquita de Jerusalém em 1924, esta, na sua grandiosidade, não ficou aquém, ao contrário, hoje enriquecida com a
magnífica Catedral dando lugar a Deus, presente no Sacrário do
amor, cresceu para nós de admiração.
Visitamos o Seminário maior de Sevilha. antigo Palácio da
Infante, é uma suntuosidade. Também o Alcazar edificado por
Pedro I. o Cruel, merecia uma carta.

LISBOA
Deixamos Sevilha, limpa, bonita, com sua Catedral. Museus;
é muito quente. Vencemos mais de 400 quilômetros, passando por
duas alfândegas. Graças ao prestígio da Religião, não abriram
nossas malas, visando, apenas os passaportes, que eram 66, demorando não obstante toda boa vontade, duas horas, e. por isso mesmo
chegamos a Lisoba às 22 horas, saindo às 7 horas.
Desde 1927 que não passava pela bela, limpa e formosa Lisboa. Hoje, há mais uma nova Capital, tal o seu crescimento. Lindas
e largas Avenidas, hotéis magníficos, templos novos, uma maravilha ! Todas as estradas asfaltadas, algumas auto-estradas, ligando
cidades e logradouros públicos como a 'Estufa Fria" abrigo, nos
dias cálidos, de sol, onde se tem uma temperatura primaverij; o
Estádio Nacional, com capacidade para 65.000 pessoas, etc. Visitamos o antigo Convento dos Jerônimos e Torre de Belém, dois
monumentos que justificam uma visita à linda Cidade, beijada pelas
plácidas águas do Tejo. Duas jóias em arquitetura. Ligam a glória
das descobertas no começo do século XVI, dois documentos da
história e dois modelos de estilo «manuelino», clàssicamente estilo
nacional. Os Jerônimos são no seu projeto, de D. Manuel I, nos
fins do século XV. À sua primeira pedra data de 1502 e foi seu
arquiteto Boutac, a quem se deve o caráter gótico-naturalista na
parte da decoração. Em 1517, a direção passou ao grande artista
João de Castilho, a quem se atribuía decoração dos pilares, a escultura das imagens, dos portais e a porta Renascença do Cláustro,
onde, sob sua direção, trabalhou Nicolas de Chanterene. Mais
tarde, intervinam na direção Diogo de Torrava e Jerônimo de
Ruão. Após o terremoto de 1755 e ainda no século XIX algumas
reparações foram feitas, porém não muito felizes . . . É um monumento, como diz Edgard Quinet, duma tal originalidade que nele
parece conter toda sublimidade do pensamento português. Jerônimo é um Templo admirável e a mais remarcada criação de estilo
nacional português — afirma Haupt . . . Os portais e a fachada da
Igreja são duma majestade e de um equilíbrio marcante. No interior da majestosa Igreja se vêm três naves, de 92 metros de com-

primento e de 25 de largura, todas, porém, da mesma altura e separadas por pilares octogonais. A sacristia e o cláustro são segundo
Haupt, dos mais belos do mundo inteiro. Que maravilha de construção nas proporções e que gosto de decoração ! É, realmente,
uma maravilha daquele realmente, e - - por que não dize-lo? do século contemporâneo. Portanto, paga uma viagem vir a Lisboa, só para visitar o Mosteiro dos Jerônimos que ainda guarda os
restos mortais, em três ricos monumentos: de Vasco da Gama, que
aí fez suas orações antes de partir para as índias, de Camões, o
egrégio cantor das glórias de Portugal, e de Alexandre Herculano,
mestre da História. A Torre de Belém foi construída por D. Manuel I, na Praia do Rostelo em 1515; daí partiram as audazes naus
para enfrentar o mar muitas vezes encapelado e ameaçador, vencendo, porém, a intrepidez dos navegantes, sonhadores da glória
para a sua Pátria, como de fato alcançaram Vasco da Gama e o
nosso Almirante Pedro Alvares Cabral. Seu arquiteto foi Francisco de Arruda. Nasceu nas águas, hoje, porém ligado ao Continente. É também, uma jóia de monumento arquitetônico, exprimindo as ambições duma época e dum ideal religioso da
nacionalidade portuguesa. É, como diz Oliver Mesen: "a mais
graciosa e elegante das jóias cinzeladas sob a inspiração das
fantasias mouriscas".
Visitamos o Estádio Nacional, que tem capacidade para
65.000 pessoas assentadas, hoje inferior, em capacidade e número
de cadeiras, ao Estádio Municipal que o arrojo do sr. Prefeito
do Rio acaba de oferecer à Cidade Maravilhosa.
É uma obra de engenharia não é, porém, coberto, de modo que
não oferece abrigo de chuva, nem do sol. E' cercado de belos
Parques.

Lisboa, 22 de Julho de 1950.
- E' ainda da bem asseada e formosa Lisboa que escrevo
mais uma carta para os meus leitores amigos, roubando o tempo
que me era reservado ao descanso depois de tanta correria para
aqui e para acolá, na ânsia de ver e admirar as obras culturais que
tanto bem fazem ao espírito, quer na parte clássica, quer na parte
religiosa. Ora, se visita um Templo maravilhoso nas suas linhas
artísticas, ora um museu que fala do passado, e, destarte, a alma
medita, e se recorda de que tudo passa, e, portanto elevamos
para o Alto, para o Infinito, para Deus o nosso pensamento. E' o
que procuramos fazer nestas excursões.
Hoje tivemos a ventura de sermos recebidos pelo eminentíssimo príncipe, o sr. Cardeal Patriarca. Que ditosos momentos! Todos
nós, peregrinos, saímos saturados de verdadeira alegr.a, dadas
a bondade e a satisfação com que dizia receber aqueles brasileiros
aos quais dava uma grande bênção para uma viagem fe,iz.
Disse-lhe eu que ir a Roma e não ver o Papa, era o mesmo
que ir à encantadora Lisboa e não ver o seu cardeal. Vimos sobre
a mesa do seu Salão Nobre a estátua de Nossa Senhora Aparecida
do Brasil, o que a todos nos comoveu, principalmente, a muitos
paulistas ali presentes.
De Ia saímos edificados e certos de que íamos fazer uma longa
e proveitosa peregrinação. Sua eminência, na sua bondade, convidou-me para ir assistir a uma Assembléia Vicentina. Com indivisível alegria aceitei o convite porque, naquele dia, devia, ao lado
do meu querido bispo, o sr. d. João da Matha, estar assistindo a
uma Assembléia em Niterói- Uma Assembléia que me encheu o
coração; belos relatórios, muito entusiasmo em derredor do pastor,
que naquela hora condecorou, em nome do Santo Padre Pio XII,
o presidente. Tendo sido saudado, agradeci e logo me convidaram
para assistir ao almoço de confraternização, pois ali estavam os
representantes de todos os conselhos particulares da Arquidiocese.
Lembrei-me do sr. presidente de nossa Conferência, dr. José
Portugal, tão ardoroso e apostólico pelo desenvolvimento das conferências em a nossa querida Diocese de Niterói.
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Estas viagens fazem bem ? Sim. Fomos visitar o Palácio de
Queluz e, também, o Palácio de Cintra; cadc qual mais maravilhoso no seu estilo e na sua época. O primeiro é uma autêntica
cópia do Palácio de Versales, na França, tanto nos jardins, como
nos salões. Logo que o contemplamos, o nosso pensamento voou à
França Imortal, filha primogênita da Igreja, tão cara à Virgem
Imaculada que lhe deu Lourdes e Salete, pontos luminosos que
acendem mais e mais a nossa fé.
Vimos os salões dos espelhos, o nobre e o de música, cada
uni ricc em decoração e estilo da época. Aposento? dos reis e
rainhas que por lá passaram lembram-nos que, hoje, na Eternidade, devem estar recebendo ou a coroa dos bens que fizeram,
porque alguns foram realmente piedosos, ou pagando no Purgatório, as plenas devidas às suas faltas venais ou dos pecados mortais perdoados e não ainda cumpridos.
Tanta riqueza e tanto fausto, deles só nos restam quadros que
não falam, mas dizem de um passado útil, ou não, aos povos. Percorremos aqueles jardins, quase babilônicos, bosque para caçadas
com bons perdigueiros e ótimos regalos, lugares para os recitais ao
som dcs violões e guitarras, etc-, e tudo passou como passaremos
nós, daqui a alguns anos.
Tudo ali é grande e remonta a uma época de fausto que
passou. Nesse Palácio, de quando em quando, se hospeda um rei,
um presidente de República, em visita a Portugal, como não há
muito tempo, o general Franco.
O Palácio de Cintra, linda cidade de veraneio, trepada na
montanha, lembrando a subida de Santa Teresa, como todos diziam, é do século XV. Foi um Palácio Árabe. Ai vinha o rei descansar e caçar. Há uma cazinha com duas enormes chaminés, onde
se assavam os animais em grandes espetos, como se faz no Rio
Grande do Sul, preparando os bons churrascos.
Os salões são curiosos e se chamam conforme a pintura dos
tetos. Assim temos o salão dos cisnes, 27 pintados no teto —
para indicar a idade da princesa que se casou e criava dois lindas
cisnes, em um lago artificial. Há, ainda, uma linda capela, que
.substitui uma antiga Mesquita, muito original no altar e num tapete de ceiãmica, muito típico. Enfim, é antigüidade - - que fala
duma época que passou e que nos ensina a melhor pensar no futuro, que, mais tarde, será passado !
Lisboa, 23 de julho de 1950.

FÁTIMA
Fátima, 25 de Julho de 1950.
Após felizes dias passados na linda e poética Capital Lusitana, extasiando-nos ante as suas belezas artísticas, nos templos
sagrados, nos museus e nos seus bem cuidados jardins, devíamos
visitar o principal - - Fátima de nossos ideais !
Já em 1946, quando estávamos na América do Norte, era
nosso ardente desejo ir assistir à coroação canônica que o Legado
Papal -- S. Eminência Cardeal Mazella, que foi nosso Núncio,
ia fazer em nome de sua Santidade, o glorioso Pio XII, que ora
realiza triunfalmente as cerimônias do Ano Santo (tão promissor
para toda a humanidade), não encontramos passagem, embora o
nosso passaporte já estivesse visado.
Celebramos cedo e às 8 horas partimos dando um saudoso
adeus à Capital que nos acolheu fidalgamente durante tantos ventuiosos dias. Muita animação e santas alegrias. Atravessamos as
avenidas e ruas através de bairros populosos e fabris, sempre margeando o formoso Tejo, aqui e ali com suas ilhas verdejantes e
margens atapetadas de vinhedos que deixavam cair os doirados
cachos que despertavam a gulodice e. causavam inveja, porque, infelizmente, não os possuímos tão belos e saborosos. Foi uma viagem
de encantar. Passamos por Batalha, cujo convento, com seu riquíssimo claustro e magnífico tempo, imortaliza uma raça, que a
Deus soube erguer tamanha sublimidade e à Pátria cristã tanta
glória. Benditas mãos que para o Alto souberam levantar aquelas
torres, como braços abertos, sempre orando pelo povo que as
ergueu, mostrando a pujança e seu amor ao Criador, que o fez tão
rico de Fé.
Devíamos continuar a abençoada viagem em demanda da
querida terra da Virgem, que a escolheu para a manifestação de
sua predileção - - Fátima !
Passava das 13 horas quando já divisávamos a agulha esguía
da alta torre da bela Basílica que mãos piedosas, do mundo intei10, estão erguendo. Sim do mundo inteiro do qual fazemos parte
porque, hoje, Fátima não pertence só aos portugueses, é também
nossa, pois, o seu grande Bispo, o Sr. Dom José, Diocesano de
Leiria, disse prefaciando o livro do Padre L. Gonzaga A. da Fon-
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seca S. J . : «que Nossa Senhora de Fátima falou em português.
iogo os países onde se fala esta língua, como o nosso sejam os primeiros a ouvi-la» .
Deixados os auto-carros com a nossa Bandeira, à frente, cantando fomos à Basílica, onde rezamos o Terço e de lá ao lugar
onde Nossa Mãe do Céu apareceu às três crianças Lúcia de Jesus.
de 10 anos, e aos seus primos : Francisco de 9 e Jacinta Marto de
7 anos de idade. Crianças inocentes que pastoreavam o seu rebanho de ovelhas, não sabendo ler e escrever! Como Deus é admirável ? A estas três analfabetas, pobres, porém, puras, preferindo
aos filhos dos potentados, é que deu preferência para sua Santíssima Mãe revelar os seus segredos ?
É que olha para os corações simples e santos, como eram os
destas três felizes criaturinhas.
Ali a três quilômetros de Fátima estava a Cova de íria, eles
que acabavam de recitar, juntos o Terço, se espantam com um
vivíssimo relâmpago que brilha no Céu. Combinam em voltar a casa.
quando um segundo relâmpago mais brilhante que o primeiro lhes
ofusca a vista. Olham-se e como que comovidos por força estranha olham para a direita e Oh! deslumbramento! sobre a copa verdejante duma pequena azinheira, de um metro de altura, vêem uma
linda donzela, belíssima, toda feita de luz, mais brilhante que o
Sol... Deslumbrados, atônitos queriam fugir, mas a Aparição
com um gesto de maternal bondade, socegou-os dizendo: -- «Não
tenhais medo, porque eu não vos faço mal algum» . E eles ficaram extasiados a contemplar...! Vestida de branco como a conhecemos nas Imagens, resplandecente como a neve à semelhança
de Jesus transfigurado no Monte Tabor, Lúcia perguntou, confiantemente: «Vossemecê donde é»? «Sou do Céu». - - «E que veio
fazer?» - - «Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora» Em Outubro vos direi quem
seu e o que quero. - - Vim do Céu e volto para o Céu» . -- «E eu
irei para o Céu?» lhe perguntou Lúcia. - - «Sim irás». - - «E a
Jacinta?
«Também». - - «E o Francisco?» - - «Ele também.
mas tem que rezar, primeiro, muitos terços» .
Ass m se sucederam as Aparições até a última, de 13 de Outubro quando as crianças chegam a multidão é calculada
em 50.000 e mesmo em 70.000 pessoas, Ela se ilumina com o
relâmpago que fuzila e Lúcia, grita: lá vem Ela. A menina
se transfigura e pergunta: «quem é Vossemecê? E que quer de
mim?»
«Sou a Senhora do Rosário e vim para exortar os
fiéis a mudarem de vida e não aflig rem mais, com o pecado, a
Nosso Senhor, que estava muito ofendido! - - a recitarem o santo
Rosário e fazerem penitência dos seus pecados. - - Acrescentou:

Batalha — O célebre e histórico Mosteiro que todo o turista ou peregrino i'isita emocionado, ante a beleza arquitetônica de suas admiráveis
linhas. E' o Sublime da arte !

A formosa c artística Basílica de Nossa Senhora de Fátima,
'«Mar privilegiado de Portugal onde a Virgem Imaculada
falou às crianças : Lúcia, Francisco c Jaccn/iá mandando
recitar o seu Rosário

Velha Sé Patriarcal de Lisboa.
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célebre Santuário que marcou a sua vitoria de mais de 1/4 de século
de vida espiritual, transformando, espiritualmente muitas vidas desordenadas em existências verdadeiramente santas.
Quem duvidar vá até íá e me responda se é ou não o que
afirmo. A Praça onde se realizam as Procissões das velas é uma
das maiores do mundo, ainda em preparação. Consta que o grande
Salazar está preparando aquele lugar, ontem sítio, em grande e
confortável cidade com todos os requisitos de importante «Capital da Fé e da Oração» que fazem dos homens os verdadeiros servidores de Deus e da Pátria Luzitana».

COIMBRA
Coimbra, 26 de junho de 1950.
Coimbra é uma cidade notabilíssima pela sua gloriosa história,
pelas nobres tradições, pela beleza encantadora dos lindos arrabaldes, pela amenidade do seu clima, pela pureza do céu azul,
pela suavidade de tons de sua paisagem, enfim pela poesia que a
envolve, dando-lhe tal atrativo que a gente sente saudade em
deixá-la. Entre os títulos que a recomendam, avulta o ter sido
a terra preferida e amada da grande Santa e grande Rainha, a
incomparável Dona Isabel, esposta do Rei D. Dinis de Portugal.
Em Coimbra, a cidade universtária, onde há mais de 3.000 alunos,
hoje, muito maior era o número de alunos quando, única, era esta
Universidade em todo País, pois, atualmente, as há em Lisboa e
Porto. Aí residiu Santa Isabel, freqüentemente, enquanto casada
(1282-1325), aí fixou definitivamente a sua morada, quando viúva
(1325-1336). Foi esta cidade o teatro principal das suas peregrinas virtudes e imensas benemerências, nela se guarda o seu
túmulo, em precioso cofre de prata e cristal, no magnífico templo
levantado em sua honra, onde está guardado o tesouro inestimável
do seu sagrado Corpo.
Ainda, hoje, existem em Coimbra numerosas recordações de
D. Isabel, — a sua Pretora, — que o povo ama, venera, designando-a "por antonomásia; — "Á RAINHA SANTA". Rainha
e Santa Isabel da Cidade de Coimbra, são idéias associadas, nomes,
sempre ligados, nomes inseparadamente unidos. Possui, portanto,
a formosa Cidade banhada, pelo belo Rio Mondego, muitas e gratíssimas recordações da Rainha-Santa, como é, afetuosamente, chamada, porque querida de todos, mesmo dos não crentes. Disseram-me: "quando ela passa em procissão, todos lhe tiram o
chapéu, em sinal de respeito e veneração".
Coibra, onde, hoje tive a fortuna de celebrar no Altar Mor
junto ao seu túmulo glorioso, como sabem, é a terra em que Santo
Antônio, fugindo de borborinho e das visitas constantes dos seus
parentes, veio fazer os seus estudos. Guarda, também, relíquia
preciosíssima do Santo Taumaturgo — o seu sagrado crâneo !
Rezando, hoje, junto a este relicário, pensei comigo mesmo "meu
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Deus, aquele crâneo, urna sagrada do cérebro deste luminar da
ciência, doutor da Santa Igreja, como se elevou em sublimes meditações ao Céu, contemplando o Altíssimo, em êxtases?! Pedi suas
luzes, suas bênçãos e sua intervenção junto ao Divino Paráclito,
de quem cantou tantas glórias para que iluminasse minha pobre,
paupérrima inteligência a-fim-de que algo pudesse fazer a bem
de minha Santa Igreja, a quem jurei bandeira, preferindo, mil
vezes, a morte a abandoná-la ou traí-la ! Não consolado em visitar
a Igreja, aliás, linda e rica, como soe acontecer, em geral, com
todas as Igrejas de Portugal e da Europa — a da Cruz —• fui
à Igreja de Santo Antônio dos Olivais, convento onde fez os
seus estudos, rezando no lugar que foi a sua cela. e, portanto,
testemunha de suas mortificações e ascenção à virtudes excelsas.
A gente fica tonto e pede, humildemente, a Deus luzes e graças,
para, ao menos de longe, seguir exemplos tão peregrinos. É o
modelo de padre que, só, em ver os corpos dos mártires de Marrocos, logo aspira a vocação de, também, morrer pelo Cristo que
para seu bem se sacrificou morrendo pregado na infamante Cruz,
que se transformou em gloriosa árvore da Redenção.
De Coimbra, muito tem a se escrever, mas, falta-me o tempo,
e prometi ser breve para não desagradar. 'Este brevis et placebit
— ser breve e agradarás. Estou certo, hoje, com a experiência
que adquiri: - - o muito falar ou escrever, por melhor que seja.
enfada, quanto mais, quando não se tem o dom, como eu, de
falar ou escrever bem.
A Catedral nova é uma maravilha, em arte, pintura e estilo ;
a catedral velha, também, hoje quase museu, é digna duma visita.
A Universidade com seu salão nobre, onde se conferem os graus,
a sua capela real, maravilhosa Biblioteca com oitocentos mil volumes, — uma das maiores da Europa, — os seus museus, jardim
Botânico, tudo, confesso dá assunto, de per si, para uma longa
Carta, mas Deus me livre de me alongar, e fiquemos aqui, despedimo-nos da Encantadora Cidade Universitária, cheia de gratíssimas recordações e partamos em demanda da célebre Salamanca,
na Espanha - - a Católica.

Ávila — onde morreu Santa
Tcrcza cie /.-sus — a Doutora.
Belo templo feito janto á muralha da cidade

Precioso Absid da Velha Catedral de Salamanca na hospitaleira Espanha

Coimbra -- a Cidade Universitária e onde. no Convento das Carmelitas
está Lúcia, a quem a Virgem de Fátima confiou o seu segredo

SALAMANCA

A Bela p artisticc. catedral
de Barcelona

Belo pórtico do Convento dos Rcvdmos,
Padres Dominicanos de Salamanca

Toledo. Vista parcial, e o ALCAZAR, BALUARTE que resistiu, heroicamente, a investida moscovita, venccndo-p,, brilhantemente

Salamanca, 27 de Julho de 1950.
Devíamos, para observar o programa da viagem, deixar saudosamente, Portugal, pois, lá estávamos como em nossa própria
Pátria, a mesma língua, o mesmo coração ! Poderíamos dizer como
o Apóstolo São Pedro: quão agradável seria ficar em a nossa
terra Lusitânia ! Deixamos Coimbra e rumamos para a Espanha a Católica, onde o generalíssimo Franco impôs disciplina e prosperidade. Ainda ontem inaugurou em Burgos notável Seminário Missionário, com a presença do mundo oficial. A Religião, aqui, como
em Portugal goza de plena liberdade e tanto o clero secular como
o regular afirmam esta verdade. Todos os peregrinos sentem deveras que Sua Excelência tenha ido veranear em São Sebastião,
porque desejavam ir visitá-lo, para isso já o dr. Mario Accioly,
procurador da República, tinha conseguido uma audiência.
Salamanca é uma cidade típica de 85.000 habitantes, à margem do Rio Tormes. Logo descortinamos os zimbórios e as lindas
torres da Catedral e belos templos, que nos enchem a boca dágua,
pela sua beleza, verdadeiras maravilhas pelo rendilhado das fachadas e diversidade de estilos.
Assim, a Catedral velha, do século XI, orgulho da arquitetura
romana espanhola, mostra curiosas influências — bisantinas, principalmente na cúpula, conhecida com o nome de Torre do GaloO retábulo do altar mor é um famoso painel com 25 quadros,
atribuído a Nicoláu Florentino, precursos do Renascimento. O seu
claustro foi começado em 1180 ! As suas capelas, túmulos de Reis
são de estilo gótico florido e romântico. A Igreja de São Martinho
é do século XII. Admirável é a sua portada com a figura de São
Martinho a cavalo, lembrando a cena em que ele repartiu o seu
manto com o pobre que estava a morrer de frio à margem da estrada e, por isso, recebeu à noite, das mãos do Senhor, a parte da
capa que dera ao pobre, verdadeira imagem de Jesus Cristo. Isso
o levou a abandonar o mundo.
A Catedral nova, começada em 1513 e só terminada em 1733,
durando sua obra, portanto, 220 anos, é de estilo gótico espanhol.
A sua nave principal tem de altura 33 metros. O coro é obra de

Cherriguera. Não terminaríamos, se pretendêssemos estudar e escrever sobre todas as Igrejas de Salamanca, bastando dizer que,
nesta cidade, existem 12 Paróquias, com 96 conventos, todos funcionando, segundo nos afirmou o guia que nos explicava. São mais
de 100 templos católicos, cada um mais imponente e belo do que o
cutro, sem sabermos, distinguir. Antes, porém, fomos visitar o Convento das Monjas agustinianas que seria uma grande Catedral no
Brasil. É de estilo romano italiano renascença. O seu retábulo do
altar-mór é uma tela do célebre pintor Ribera, que, segundo alguns,
c superior à de Murilo ! La vimos relíquias sagradas, como o Espinho da Coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo e uma cruz, bem regular, feita do Lenho Sagrado e relíquia de Santo Agostinho, São
Gregório, etc.
Que diremos da Universidade Pontifícia, tão celebrada no
mundo inteiro? Quantos de países longínquos não vinha nela estudar ? Ainda hoje é notável e concorre para a maior glória desta
cidade, que guarda o corpo de Santa Teresa de Jesus, cujo diploma de doutora está nn capela, onde beijamos relíquias de Santo
Luís de Leão que foi preso durante cinco anos por ter traduzido o
«Cântico dos Cânticos». Uma vez em liberdade, sendo-lhe restituída a cadeira, ele começou assim: "como ontem tínhamos
explicado !».
A Espanha, berço desta grande Santa Teresa de Jesus, é Nação privilegiada em Santos, inúmeros já canonizados- O seu corpo,
que foi sepultado na capela do Coro, está, hoje, no altar-mór em
Alba do Tormes. Ao lado, em rico relicário de ouro e prata está
seu braço. Falamos com as Irmãs Carmelitas, às quais pedimos
orações pela paz do Brasil e do mundo. Não contentes, ainda, fomos
à Ávila onde nasceu e lá rezamos e vimos o cilício, o dedo anular
e escritos seus.

MADRID
Madrid, 3 de Agosto de 1950.
Salamanca, a cidade típica, estava vista. A sua Praça Maior
única no gênero, da primeira parte do Século XVIII, é, hoje, mo
numento nacional, estilo barroco, verdadeira maravilha, sobretudo
pela harmonia do conjunto. Ali, antigamente se faziam as paradas.
Toda ela é percorrida sob galerias, como as casas comerciais cia
Esplanada do Castelo.
Partimos de Madrid tendo de vencer mais de 200 quilômetros,
passando por diversas cidades, inclusive Ávila, cercada de muralhas, dos primeiros séculos de Cristianismo, ficando a sua magnífica Catedral encravada em parte da muralha.
Fomos ao convento onde nasceu Santa Teresa, de quem já
falei na correspondência passada, causando-nos essa visita grande
emoção. Após uma hora de estágio rumamos para a bela Capital
da Espanha, orgulho dos madrilhenos. Há razão para isso, pois,
é realmente linda, formosa, limpa, digna duma visita demorada,
como a que estamos fazendo. De auto-carro já a percorremos quase
toda, vendo os seus poéticos parques, jardins, mimosas praças,
monumentos artísticos. etc. t etc.
Hoje, 4 de agosto, fomos visitar o Museu dei Prado,
a todos recomendado pelos seus inestimáveis tesouros artísticos, admirados por todos os povos que vêm de longe só
para visitá-lo, extasiar-se ante os quadros dos mais celebrados
pintores. É criação do Rei Fernando VII. Foi inaugurado em novembro de 1819. Encerra 3.000 quadros, todos eles anteriores ao
século XIX. Podemos citar alguns autores e algumas de suas obras
primas: Andréa Sei Sarto, no retrato de Lucrécia, sua esposa,
Sangro Lotticelli nos 3 quadros — História de Nastagio, Beato Anqélico — a Goia, a família do Rei e outros; Greco, — «Trindade».
Hans Memlinc - - assunto religioso; Juan de Juanes -- - «Ultima
Ceia»; Leonardo da Vinci - - «Mona Lisa» ou «Gioconda»; Vicente Lopes — retrato do pintor Goya; Cláudio de Lorena -- embarque, em Ostia de Santa Francisca Romana; Martinez dei Mazo
- retrato do príncipe Baltazar Carlos; Frederico de Madaze,
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"Ccndessa de Vilches"; Antônio Mouro, "Rainha da Inglaterra",
Maria Tudor; Murillo — a «Conceição — a «Virgem das Dores»,
a «Sagrada Família», etc-, Rafael — «Jesus caindo sob o peso da
Cruz», verdadeira maravilha; Rembrandt, -- retrato do pintor e a
Rainha Artemisa; Ribera — «Martírio de São Bartolomeu», sonho
de Jacob»; Rubens, «retrato da Rainha de França, Maria de Médicis»; Telciano, «Carlos V, Imperador», eqüestre; Van der Weiden, «a Piedade»; Velasquez, «as crianças na corte de Felipe IV»,
«as Fiandeiras», etc., etc.
Podíamos, ali, passar dias e dias. O museu do Louvre, em
Paris, dizem, é o maior, porém nada lhe fica a dever. E diremos
para terminar, das impressões da Igreja de São Francisco. Chamam-no Grande, porque se julgou o menor entre todos, aplicandc-se-lhe aqui, as frases exaltai se humiliabitur («quem se exalta
será humilhado») ei que se humilliat exaltabitur (quem se humilha
será exaltado) .
É, realmente, grande ante os olhos de Deus e do mundo e até
dos pobres ! . . . A fachada, o pórtico, a porta central - - com o
crucifixo e as laterais com os ladrões, a pia dágua benta sustentada por três anjos de bronze, a Capela de Santo Antônio, quadro
de Mella, cópia de Murillo, Capela das Mercês, por Carlos Luís
Rivera; Capela da Paixão por German Hermandez; Àltar-mór,
com o Retábulo de Domingues; os Ferrant, púlpito por Bollivar e
Nicolle; os frescos da grande Cúpula, por Cubells, Jover e Ferrant; a Sacristia onde há o quadro São Francisco, o Divino Pastor,
verdadeira maravilha.
Mas, caros leitores, perdoai estes detalhes, falve/ vos aborreçam. A mim muito agradam. Até breve.

ESCURIAL
Escudai, 5 de agosto de 1950.
Durante o tempo de nossos estudos no vetusto Seminário de
Olinda ouvíamos falar do Escudai na Católica Espanha. Quis a
infinita bondade de Deus que não morrêssemos sem ver esta oitava maravilha do mundo, que extasia, embevece e tonteia a quem
o contempla na sua magnificência. Depois de celebrar a Santa
Missa com cânticos, na Casa Mãe das Mercedárias, ordem que,
em a nossa querida terra, matem modelar Colégio, por todos elogiado, e onde é ilustre Capelão o Reverendíssimo Professor de
nosso muito amado Seminário de São José, o erudito Padre José
Labat, vasco que honra a Espanha, e de quem me tenho lembrado
quando contemplo as grandezas desta terra de Santa Teresa e de
Santo Inácio de Loiola rumamos para o Escurial que dista, de
Madrid > 50 quilômetros. O monumental Mosteiro que fica a cavaleiro da Serra de Castilha, como um Panteon hispânico, de helênica consistência, é plano do Rei arquiteto Felipe II, que disse
«quero erguer um Palácio a Deus, um Panteon, sem igual para os
Reis e uma residência pobre, quase mansarda, para mim». E,
realmente, foi o que planejou e executou este -- Rei Prudente, de
quem escreveu certo autor nos Ditos e feitos de Felipe II» -- «era
duma habilidade extrema em Geometria e Arquitetura tendo uma
facilidade extraordinária para traçar planos de palácios, jardins,
casas etc.
O templo tem uma fachada com 200 metros de comprimento
e duas torres de 70 metros de altura com três portas que são qualquer coisa de admirável. As Armas Reais dos Asturiais têm sobre
o escudo a Estátua de São Lourenço. Patrono do Convento, cuja
primeira pedra foi lançada em 28 de abril de 1563. Foi terminado
na véspera da festa de São Lourenço do ano de 1586, portanto,
gastando-se apenas 23 anos de trabalhos. É para pasmar, pois, o
convento tem 500.000 metros quadrados com 15 claustros, seis
pátios, sete refeitórios, 13 oratórios (quase igrejas), 300 celas, 86
escadas, nove torres, nove órgãos, 13 estátuas, 88 fontes, 1.200
portas, 2.673 janelas e 1.600 pinturas ! Que os arquitetos avaliem
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desta construção e reflitam como, há quase 400 anos se fazia em
tão pouco tempo e sem cimento armado, obra colossal como esta,
que — desafia os séculos! Predomina o estilo dórico na planta
baixa e o jônico, nos andares superiores. A Sacristia, com seus
dois lavabos de mármore, para os sacerdotes, tem em suas paredes
quadros de alto valor histórico de Guido Reni, Ticiano e Seghers,
Lem como guarda obras primas de Greco, Ribera, Tintoretto, Lucas
Jordão, Carduci e Sebastião Herrera. É, pois, uma verdadeira pinacoteca ! E cs Panteões ? Entre a Igreja e a Sacristia, está o Panteon Real, todo de mármore espanhol, de Toledo. Não se descreve!
Ali foram sepultados os Reis católicos, dignos deste nome para
aguardarem a ressurreição, no fim dos tempos, tal como Felipe II,
o mais prudente dos Reis, Felipe III que o começou e era chamado
o Piedoso, Felipe IV, extraordinário pela sua clemência, constância e devoção, o aumentou, embelezou e concluiu em 1654. Há aí,
também, o Panteon das crianças para os príncipes que morriam
logo ao nascer ou pequenos, é uma maravilha de arte e riqueza.
Este Panteon foi mandado fazer pela Rainha Isabel. Os claustros
têm pintado, a fresco, os quadros da Vida de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Às salas capitulares são suntuosas, cheias de luz e esplendor, nas paredes, pinturas célebres, bem como nas abóbadas em
estilo imponente. E que diremos da Biblioteca?! Melhor seria silenciar. Famosíssima, situada sobre um artístico salão no Pátio dos
Reis. Ali estão pinturas concebidas pelo P. Siguenza e executadas por Peregrin Tibaldi e Bartolomeu Carducci, tais como os
Douores da Igreja latina, o Concilio de Nicéia, a Escola de Atenas ) etc., e figuras representando a Gramática, a Retórica, a Aritmética, etc., etc. Nem o tempo nem o papel nos favorecem para
exemplificar todas as Ciências representadas.
O Palácio Real não se pode descrever. Cada sala é forrada
com tapetes, dos quais um único já recebeu oferta de três milhões
de pesetas! Fiquem assombrados! Salas de armas, de Embaixadores, da Capela, em seda, madeiras finas e de lei, etc., tudo é surpreendente. Em contraste com esse Palácio está a residência de
Rei Felipe II. Pobre, simples, sem adornos, modesta como a S£.'Ja
de pessoa modesta e pobre. Era um santo e um bom. Trago, para
aqui, as palavras do P. Siguenza: «Dormiu no Senhor, na mesma
casa e templo de São Lourenço, que havia p.dificado quase em cima
de sua sepultura».

TOLEDO
Toledo. 6 de Agosto de 1950.
Seis de agosto— Devíamos estar na caríssima Campos, onde
fomcs cura da Catedral e Vigário Geral, com o fim de levantar
a Catedral do Santíssimo Salvador, pois, tínhamos compromissos
para pregar o novenário, e ainda, ali passar o nosso aniversário
natalício. Quis porém. Deus, nos seus santos desígnios, que o
passássemos na gloriosa Espanha. Celebramos no Convento das
Irmãs Mercedárias t que mantém um Colégio aqui perto do Hotel
Madrid, onde, nós, cs peregrinos, estamos hospedados.
Assim tivemos a ventura de celebrar o Santo Sacrifício da
Missa, falar-lhes ao Evangelho, e logo partimos para a Toledo,
cidade que resistiu, heroicamente, aos soldados de Moscou com o
nome de republicanos. Em verdade, eles não passavam de vermelhos comunistas, cometendo as maiores atrocidades, com velhos,
crianças e jovens, religiosas. E um exemplo disso o fizeram com o
filho do herói, então Coronel José Moscardó, preso como refém
com o fim de forçar o herói de Alcazar a render-se, ante a notícia de que o filho — Luís — seria fuzilado, se não o fizesse . . .
Por ser uma página épica, escrita a 23 de julho de 1936, como
copiamos, na Sala que era o lugar de despacho no então Quartel
General, aqui vai para que os meus leitores vejam até onde chega
o verdadeiro heroísmo de um pai e a fibra de uma raça que glorifica uma Nação, como a Espanha, que escreveu páginas homéricas
ccmo esta: «Alô ! Alô ! Aqui fala o chefe da Deputação da Província que tem c seu filho Luís ao lado; dou-lhe 10 minutos para
tender-se e, se o não fizer, fuzilarei o seu filho». Responde-lhe o
Ccicnel espartano:*«Eu o creio» -- «E para que o sr. saiba que é verdade agora fale com ele». «Papai? - - «O que há meu
filho ?» «Nada, dizem que vão me fuzilar se não se render o Alcaz a r » . - - «Pois, meu filho, encomenda a tua alma a Deus e dá
um grito de Viva a Espanha e morra como um Patriota» — «Então,
papai, um beijo muito — forte». -- «Sim, meu caro filho, um beijo
muito forte». O entrépido Coronel Moscardó ao Chefe: «pode
c-gora continuar, pois o prazo — que deu já terminou, mas o A!-
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cazar não se renderá, jamais». Não, é, realmente, homérica esta
passagem ? Haverá herança mais sublime -- que filho e pai (que
ainda existe), possam deixar à posteridade? Bravura, com essa
redime todas as fraquezas dos pusilânimes que se tornaram heróis.
Visitamos este recinto, com um dos soldados que ali e sua esposa
e filhos passaram 72 dias, sempre bombardeados, contando apenas
com a proteção da Virgem de Alcazar, que está em uma Capela
na linda Catedral. Percorremos os longos refúgios onde mais de
2.000 pessoas, resignadamente, passaram fome e resistiram comendo carne dt cavalos — 122 — assando-os na própria gordura.
Lá havia um recanto que servia de maternidade onde nasceram
duas crianças, e corredores que serviam de enfermaria; aí morreram inúmeras pessoas. Os inimigos chegaram a içar a bandeira
- vermelha que os heróis substituíram pela invicta Bandeira da
Espanha, que vimos no Museu do Alcazar.
De lá saímos ainda mais admirados do heroísmo e da energia
dos filhos desta gloriosa Espanha! Fomos ao almoço no Hotel
Buenos Aires, onde recebemos uma agradável surpresa, pois era
o dia do nosso aniversário natalício. Quando entramos no refeitório, fizemo-lo sob palmas e um hino cantado pelos peregrinos. Fala
uma oradora e me entrega uma lembrança. Sinceramente comovido
pela idéia, bem como pelas palavras de um sacerdote colombiano
que nos acompanha, agradeci a fidalguia dos queridos peregrinos
que tanto me edificavam. Pensei estar no Brasil.
A Catedral de Toledo é uma das mais célebres do mundo.
Nela está o sólio do Cardeal Patriarca. Foi tomada dos árabes •—
por Afonso VI. O Rei Fernando III, o Santo, mandou ali construir a Catedral substituindo a religião maometana pelas preces da
verdadeira religião cristã — a Católica. Tem cinco naves e seu estilo é o gótico ogival. Nela se unem a fé e a técnica. A fé inspirava
e iluminava a técnica. A técnica rendia suas homenagens à Fé.
«Era necessário sobre esta Suntuosa Catedral escrever muitas
cartas dadas suas ricas capelas, quadros célebres da Goia, João de
Borbonha, Lucas Jordan e Riazi, Miguel Ângelo, Velazquez, Rubens, Bellini e Tiziano, etc. E que dizer do Retábulo do Altar-mor
e do coro ? Tesouro, Sala Capitular, etc., etc. ? Fiquemos aqui para
não profanar lugar tão santo e artístico, onde a fé cresce viçosa.
Cidade típica, de ruas muito estreitas, muradas com diversas
portas, aí está a casa do pinto Greco que nasceu em Cândia Greta — em 1540. É um autêntico museu. Ali estão os móveis de
sua época, verdadeiro relicário, preciosíssimo. Estamos contentes.
Por hoje, basta.

bARCELONA
Barcelona, 9 de agosto de 1950.
Era tempo de deixar a limpa e linda Madrid. Rumamos a estação para, de trem, sair às 8 e 15 para chegar às 23 horas na
Cidade trepidante, que possue o maior centro populoso da Espanha. Dia cálido com o pó do carvão, pois, sendo a Espanha fonte
de muito carvão não necessita de outro combustível, foi um grande
sacrifício por conta da peregrinação para destarte melhor ganharmos as santas indulgências em RomaBarcelona que conhecemos em 1927, em companhia de sua
Eminência Cardeal Leme, que tantas recordações me tem trazido,
nesta viagem, pois, só, com sua Eminência, tive a honra de vir 4
vezes, sempre dele aprendendo virtudes, que peço a Deus imitar,
hoje está ainda mais desenvolvida tendo 1.268.913 habitantes,
beijada pelas águas do Mediterrâneo e reclinada nas fraldas do
Tiri-Dabo, onde o imortal Dom Bosco começou um monumental
Santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Daí se descortina uma visão que nos recorda o Rio visto do nosso Corcovado,
pois se tem todo o panorama da cidade-metrópole das fábricas,
nos lembrando São Paulo, Manchester do trabalho.
A cidade possui amplas e longas avenidas, belas ruas, bela
perspectiva. Como, em geral, todas as cidades da Europa, ela
tem a parte moderna e a parte antiga. Dizem que é a cidade de
maior extenção da Espanha, podendo ainda mais se estender de
dois lados.
E' Sede Episcopal com Seminário, Consiliar, Universidade,
Institutos de Ensino; Normal. Escolas Superiores, Museus e arquivos internacionais, famosa Catedral, gótica do século XIV, e
outras Igrejas suntuosas como; as Basílicas de Santa Maria, do
Mar, do Pinto, das Mercês. Templo Expiatório da Sagrada Família, não terminado, porém de linda fachada, com 4 torres e terá
12 quando concluída, ainda os edifícios da Câmara dos representantes do povo, com poucos empregados ? ! e belo salão, com
ricos tapetes, chamado de São Jorge que está em bordado a alto
relevo, tendo um Salão em estilo gótico que é qualquer coisa de
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belo, nas suas admiráveis pinturas. A Praça da Catalunha é a
maior da Espanha tem 66.544 m2 de superfície. Parque com arco
do Triunfo, Praça da Espanha no extremo da Avenida da Rainha
Maria Cristina, etc.
A 60 quilômetros da Cidade está Monte Serrat, sob a guarda
dos homens de Deus, os laboriosos e piedosos Beneditinos, numa
altura de 1.235 metros, donde se descortina em dia claro, perfeitamente o Mediterrâneo, centro, quiçá, do maior culto mariano ou
pelo menos dos maiores na Espanha. Fomos em caravana especial
crar junto a milagrosa Imagem que tanto concorreu para a derrota
dos bárbaros modernos que mataram milhares de padres e religiosas e incendiaram, quase todas as Igrejas nas Cidades, onde estavam, graças a Deus, agora, reconstruídas. E diga-se que a esses
homens se deve estender a mão, se eles não têm coração e tudo
que há de divino e santo procura destruir, para saciar a sua sede
de sangue. Sim, pelas suas conversões, devemos rezar, mas quem
viu, como nós, as destruições e os nomes dos mártires, que se
ofereceram a Deus, não pode e não deve acreditar, como pregam
no Brasil, «que nada têm com Religião, quando todo mundo sabe
que o fim principal deles é só e só espulsar Deus das Consciências
e tornar os homens embrutecidos, animalizados, só tendo o gozo
na terra sem se preocupar da Eternidade e de Deus que julgam
uma utopia. Oremos pela sua conversão.

Lourdes com e.s suas 3 Igrejas superpostas. Destaca-se a Basílica principal da Virgem,
visitada pelos peregrinos do mundo inteiro. Na base está a Gruta Miraculosa, onde o
Diretor da Peregrinação celebrou a. Santa Missa

Dom Bosco, contou-nos um Sacerdote, educador de futuros
padres salesianos, que, em número de 50, internos estudam o l"
ano de latim; em abril de 1886 atravessando os Pirineus, no desejo
de fazer conquistas para Deus, ouvia, como que martelando aos
ouvidos esta frase - Tibi-dabo. Prosternado a 5 de Maio de
1886 junto à Virgem das Mercês, rezando, eis que lhe aparece
uma luzida comissão com um pergaminho, ofertando o Cume do
Tibri-Dabo com a condição de ali ser erguida uma Ermida. Bom
Bosco aceitou dizendo que não só uma pequena Ermida seria
construída e sim um monumental Santuário que atraísse os povos
para Deus. É realmente um Monumento em pedra lavrada, vinda
da distância de 150 quilômetros, já estando pronta a Crípita,
tendo as Capelas e imagens em mosaicos e os quadros da ViaSacra, a mais bela vista pelos nossos olhos, toda em alabastro.
E se os comunistas não a tivesse incendiado, matando 22 padres^
hoje já estaria terminada.
A linda c poética Basílica de Nossa
Senhora de Lourdes, ao lado do Rio
Cave que, cascatcaníe, banha a
bela cidade da Virgem Imaculada

Pórtico da Notrc Dam: de Paris.
Estilo gótico. Templo se-grado
onde em o seu púlpito pontificaram Monsabré Lacordais c Cardeal Paecellc, hoje nosso imortal
Pontífice Pio XI

LOURDES
Lourdes, 12 de agosto de 1950.
De Barcelona, a Cidade de Colombo, que a domina em alto
e colossal monumento, apantando o novo mundo, saímos, em agradável manhã, em demanda da França - - a Filha Primogênita da
Santa Igreja, chegando em primeiro lugar, a Carcassone, cidade
anterior a Cristo, pois as suas muralhas datam do ano 170 antes da
nossa era. Tem, apenas, uns 40.000 habitantes, é sede de bispado
c possui só as velhas e decrépitas torres das suas antigas muralhas para mostrar. Uma boa turma de peregrinos, sabendo que
Lourdes - - a cidade privilegiada de nossos sonhos, estava distante de nós, somente 260 quilômetros, combinou tomar diversos
autos, pagando, cada um, 3 mil francos, e rumamos para a cidade
predileta de Maria Imaculada, que a procurou para ser o teatro de
sua bondade e generosidade. Em conseqüência de uma pane no
motor, só chegamos à Princesa dos Pirineus, às 11,30 minutos.
Logo visitada a Gruta fomos à Cripta, onde eu e o padre Carvalho,
tivemos a felicidade de celebrar a santa missa ao meio dia. Foi
um sacrifício bem pago, pela consolação que recebemos da nossa
boníssima Mãe Celestial. Sim, de nossa Mãe, pois eu me recordo,
como se fora hoje, que, em 12 de março de 1927, quando acabava
de perder a minha santa mãe, o arcebispo. Dom Sebastião Leme,
de Itaipava me telefonava para acompanhá-lo até a Europa. Queria
assim sua excía. ainda não cardeal, distrair-me um pouco, porque
sabia da minha grande dor, dor pela qual já tinha passado. Aceitei
tão honroso como comovente convite. Foi aquela viegem uma bênção
de Deus, porque as lágrimas que vertia há quase quatro meses se
estancaram, como que por encanto, quando me ajoelhei diante da
Imagem da Virgem Imaculada, que, já tinha visitado em 1924, na
companhia do grande bispo de Campinas, Dom Barreto, de saudosa memória, tão reto e justo, em cuja edificante companhia fui até
a Terra Santa e assistir ao Congresso Eucarístico Internacional de
Amsterdam, na culta e formosa Holanda.
Lourdes ! Lourdes ! Foi o grito uníssono de todos os companheiros de viagem, logo que surgiu a agulha de sua basílica, que
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sobre a sagrada Gruta, nas fraldas dos Pireneus, está sentada. Uma
alegria nova dominava os nossos corações. Por que tudo isso ? O
que há de fascinação naquela cidade onde, como que se apalpa e
sobrenatural ? Não é a cidade das maiores e mais movimentadas.
Mas ( é que ali quis Maria Imaculada colocar o seu Trono de Misericórdia, para curar todas as enfermidades, físicas e morais.
Eis porque até ateus e judeus, homens de crenças diversas,
ante aquele espetáculo, que é sempre novo, dobram, talvez insensivelmente, os joelhos, e sussurram uma prece e caem no regaço
materno da mais misericordiosa das mães. Quantos médicos ateus
se converteram ante milagres operados em doenças, que julgavam
incuráveis? É um espetáculo único: homens da categoria elevada,
de braços abertos, terço à mão, rezando e chorando, sem nenhum
respeito humano! E o que diremos da Procissão Eucarística que
vai abençoar os enfermos?
Meu Deus, quantas lágrimas vi derramar e também, confesso,
derramei ! . . . aproximar-se dos enfermos um bispo ou diretor de
Peregrinação para, sobre ele, traçar a Bênção com a Custódia onde
está Jesus tão real como no céu e se ouvem, ao mesmo tempo, exclamações como estas: Jesus, Filho de David, curai-me . , • Naquele momento a gente tem a impressão de que cada doente diz :
«Senhor chegou a minha hora ! Curai-me». E, nada aconteceu !
Nada aconteceu ? Aconteceu muita coisa, porque se resignou com
a sua sorte, e, talvez, em voltando à sua casa, ainda a meio do
caminho, Maria Santíssima lhe faça a grande graça de poder dizer:
«estou curado». Não ficou fisicamente curado? Ficou, entretanto,
a alma, agora na amizade de Deus e mais unida a Ele. pelo sofrimento, que receberá, resignadamente, e muito mais merecendo
a coroa que lhe está reservada na Jerusalém Celeste. Foi uma cerimônia realmente cornovedora até as lágrimas, lágrimas que nos
fizeram muito bem. Não é necessário dizer que, aos pés da Virgem
de Bernardette, muito oramos não só pelos parentes e amigos,
vivos e mortos, como também pela nossa Pátria longínqua, pela
harmonia dos povos e pelas eleições do Brasil para que corram à
altura dum povo já civilizado como o nosso. Olhem todos para o
nosso futuro, para a glória e honra de nossa querida Pátria !
Assim, cheios de Deus e das bênços de sua Santa Mãe, que preferiu uma Bernardetie a uma Princesa, para revelar os seus segredos, voltamos, felizes, a-fim-de a uma hora da madrugada, seguirmos para a encantadora Nice.

NICE
NICE, 15 de agosto de 1950.
Nice seria a segunda cidade, onde devíamos passar alguns
dias, para daí iniciar outras excursões, tais como: a Cannes, Menton, Mônaco (principado) Antibes, Turbie, etc., voltando a ela.
encantadora Cidade de Veraneio, para descansar. Tudo isso fala
muito ao meu coração. Pois, ao lado do Eminentíssimo Príncipe,
sr. Cardeal Sebastião Leme e em companhia do ótimo colega Mons.
Melo, fazia esta, nunca bem descrita viagem da «Cote d'Azur»,
uma das paisagens mais belas da Europa, mesmo do mundo. Decantam os escritores em versos e prosa a beleza de suas praias,
cheias de pedra, embora a mão humana tudo faça para dar-lhe
graça e utilidade, mas nunca se comparam com as formosas praias
atlânticas, ou mesmo como a de Icaraí, em Niterói, ou as de Santos.
São Vicente ou Guarujá, com os seus mais afamados hotéis, que
rivalizam com os melhores do mundo. Parece bairrismo exagerado!
Quem duvidar venha examinar e, depois, diga a verdade, imparcialmente. Não quero, com isso, diminuir o encanto da Cornija
Azul, toda povoada, adornada e florida, atraindo milhares de turistas, que iriam, também ao nosso querido Brasil se esta questão
de apresentar o que temos de mais lindo em natureza fosse, devidamente cuidado e também fizesse propaganda, como a fazem a
França, a Suíça, a Itália e os outros países da velha e histórica
Europa, tão rica em tradições. Tivemos a ventura de chegar à
formosa e delicada Nice, justamente quando ela se engalanava e
cobria de luzes, para celebrar, pela primeira vez, a festa «A Noite
Greco-Romana», cognominada pelos jornais, a mais bela de nossas
festas noturnas. E, realmente, empolgou, por ser principalmente
típica ! A «Noite Greco-Romana» nas Flores, foi encantadora. O
entusiasmo, a beleza das decorações dos 30 e poucos carros, todos
em flores naturais, lembrando a festa de Caxias, celebrando a estação das uvas,'a vestimenta das senhorinhas, e batalha de confeti,
as luzes, tudo, enfim, dava um conjunto maravilhoso. Desde o nosso
hotel, que é luxuoso, até o fim da praia, tudo estava iluminado e
repleto de gente oferecendo aspecto deslumbrante, como se obser-
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vava do nosso quarto do quinto andar. Era um mar de luzes. Depois do desfile, por mais de uma hora, feita a classificação uma das
quais ocupou o primeiro lugar pela originalidade e significação, começaram os fogos de artifício. Que lindos e bem feitos ! O espetáculo pirotécnico, logo recebia da multidão, chuvas de palmas.
Eram, raelmente, belos, e uns, para mim, novidade. Lembrei-me
•ias nossas grandes festas onde se queimam contos de réis em nossa
moeda- Os fogos descreviam, no Céu, chuvas de flores brilhantes,
e peixes, cada qual mais belo, sem termos para descrevê-los.
Era um sonho, parecendo-nos que vivíamos uma das «Mil e uma
noites»! Cannes é um lugar de saudades, como disse há pouco.
Evoca o nosso sempre lembrado Pedro II, que morreu com terra
brasileira sob sua cabeça e o santo e piedoso Cardeal da Eucaristia, Dom Sebastião Leme, que aqui passou alguns dias, preparando-se para a volta à Pátria, creio que foi em 1930, quando Mons.
Melo completava 50 anos e Sua Eminência mandou que eu lá fora
comprasse uma garrafa de champanhe para saudá-lo, como o fez
carinhosamente. Por isso, depois de visitar, a Ilha de Santa Margarita, onde vimos a prisão do General Máscara de Ferro e almoçarmos; fui visitar o «Mediterranê», que me despertou tantas recordações de dias felizes, que não voltam m a i s . . . ! Cannes, cada
vez mais bela e populosa, é um encanto. Menton, onde hoje almoçamos, é como que a continuação das cidades e vilas da «Cote
d'Azur» cada uma mais linda e formosa do que a outra dando-nos
sempre aspectso novos e belos, extasiando os nossos olhos ora nos
lembrando a subida de Santa Teresa, ora Niemeyer, ora Botafogo
ou Avenida Atlântica, etc. De nada, em matéria de beleza natural,
precisamos ter inveja; precisamos, sim, da mão do homem para bem
cuidar das riquezas com que a Mão Divina nos quis brindar e outorgar. Louvado seja Deus, que enriqueceu conjuntamente o Brasil,
com todas as belezas esparsas, dadas a este e aquele país! Tinha
razão um francês que havia corrido todo o mundo e me disse,
em 1921, quando voltava da Argentina e do Uruguai, pela primeira vez --• «Eu conheço todo o mundo, porém, em conjunto, nunca
vi coisa igual. Tenho, como representante comercial da Franca, ido
a quase todos os países, e posso afirmá-lo ; com segurança". Basta,
por hoje.

MÔNACO
Principado de Mônaco 16 de agosto de 1950.
Um dos belos passeios que o Touring Club de França, de
acordo com o Touring Club do Brasil, nos proporcionou foi levarnos a Menton onde almoçamos, visitando antes uma fábrica de
extratos. É muito interessante o processo de retirar das flores, o
nectar e transformá-lo na essência, que tanto agrada, sobretudo ao
sexo feminino. Em Menton, foram ouvir a Santa Missa aqueles
que tiveram o tempo necessário para assistir. De Nice partimos
às 7 horas. Depois de subir, em maravilhosa ascensão até a mais
de 800 metros, voltamos, pela estrada -- que margeia o Mediterrâneo, oferecendo-nos panoramas encantadores. Monte Cario é a
cidade do jogo — que, com o «barato» tirado dos jogadores paga
todas as despesas da cidade, como polícia, limpeza, luz, água ) eíc.,
embora fique muita gente na miséria, aí deixando até a camisa e,
às vezes, a própria honra. . .!
Mônaco é uma criação do Príncipe Alberto I de Mônaco. É
um paraíso terreal onde o filho da terra não paga imposto, pode
ter propriedade, vender e comprar, o que se não dá com os estranhos, mesmo franceses. Pois bem, Sua Àlteza Imperai idealizou e
organizou o mais perfeito Museu Oceanográfico, o mais rico, quiçá
do mundo. É, hoje, verdadeiramente, instituirão internacional, consagrado a todas as ciências do mar.
Sua Àlteza, o Príncipe, confiou a administração, do Museu a
um Conselho composto de personalidades francesas e a direção
científica a um comitê de aperfeiçoamento composto de sábios oceanográficos de todas as nações. A primeira pedra fundamental foi
lançada a 23 de abril de 1899, realizando-se n sua inauguração
em 29 de março de 1910. É bem recente, portanto. O grande Príncipe resumiu seu pensamento lapidar, as suas retas intenções nesta
frase: «O Museu Oceanográfico pertence aos oceanográficos do
mundo inteiro». O museu está fundado sobre rocha calcária, forte
e com nuances. que lhe dão muita graça- Tem 100 metros de comprimento, sendo que à entrada, tem um belo salão de 20 metros e
dois grandes salões cada um, com 40 metros de comprimento e
15 de altura. Foi o seu arquiteto, que lhe deu traços, verdadeira-
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mente elegantes não obstante as dificuldades de terreno - - todo
rocha ! É construído com pedras vindas de Turbie. Sua fachada
principal que dá para a Avenida de São Martinho é decorada com
motivos de animais marinhos. As colunas interiores têm 8 metros
de altura, pesando, cada monolito, 15 toneladas ! E as de fora têm
12 metros e 70 de altura.
Os nomes dos principais oceanógrafos estão no pórtico do
magnífico e soberbo edifício, que empolga os visitantes, como Gazelle, da Alemanha; Investigatur-inglês Talisman, francês Valdivia, Alemanha, Washington, francês; Pola austríaco, Hirrodelle
Monegrasco; Albatrós, americano. No primeiro andar, logo encontramos dois grupos representando A Verdade restituindo à
Ciência, as forças do Mundo e no outra, o Progresso vindo em
socorro da Humanidade. «E o que diremos do seu magnífico aquário ? Tenho visitado muitos, porém, confesso jamais vi coisa mais
bem organizada e com tantas quantidades de habitantes do mar !
É duma riqueza de espécimes que assombra. Vitrinas limpas, animais e peixes cientificamente tratados . . . ! Todos os dias, inúmeros são os turistas que o visitam, pagando, como eu, a ninharia,
apenas, de 500 francos franceses. Foi pouco para o que teríamos
de ver e admirar.
Voltando a Nice, fomos ouvir o coro dos Pequenos Cantores
da Cruz, dirigido pelo grande educador de crianças e jovens u Revmo. Padre F. Maillet, diretor dos Pequenos Cantores, de
Ia Croix de Bois. Os Pequenos Cantores executaram ao «Ar Livre», em Nice, magnífico programa, que despertou entusiasmo em
todo o seleto auditório que aplaudiu os jovens, que executaram os
'/arios números, sendo todos coroados de palmas- Este grupo já
nos visitou no Rio, logrando reais aplausos e a admiração do escolhido auditório, que o aplaudiu generosamente e justamente sem
nenhum favor. Não sabemos onde as crianças foram mais felizes:
se na interpretação dos 15 números, se em «Villageoise» de Casccgne do século XVI ou em «Ripandscharmantenuit», de Luilli
do século XVII, ou também, se em «Stella Refulget» do século
XV os «II est né lê Divin Enfant», ou mesmo, se «Red River
Valey» ou se na bela execução da «Marselhesa», chave de ouro do
Concerto. É admirável o modo de dirigir do Revmo. Padre F.
Maillet, que agora está percorrendo toda a Corte d'Azur, em preparação a uma visita aos Estados Unidos e Canadá, a fim de
manter sua obra digna de todos os encômios, pois está tomando
crianças pobres para as transformar em entes válidos à Pátria,
preparando-as, outrossim, para que sejam grandes artistas que
honrem a família e a instituição dignas das bênçãos de Deus e dos
aplausos dos homens.

GÊNOVA
Gênova, 17 de agosto de 1950.
Suspirávamos para chegar à Roma Eterna dos Papas. Era a
meta principal de nossos sonhos doirados, ver Roma apue? Petrum.
Felizes, despedimo-nos de Nice mundana, para ir à Cidade das
Catacumbas, meditar e fazer penitência. Era esse, confesso, o desejo de todos os peregrinos, mesmo daqueles que não tinham muita
instrução religiosa, porém, bons de coração. Devíamos fazer o
resto da Cote d'Azur e entrar na Riviera Italiana que Mussolini
preparou e ajardinou tão bem para que a Itália não ficasse inferior
à cornija da linda França. Conseguiu-o dada a sua coragem de
traçar e realizar como fez com a baixada italiana, descobrindo uma
nova Itália, que, hoje, é um jardim com magníficas cidades modernas e muitos campos férteis de agricultura. É, realmente uma
bela cornija do Mediterrâneo. Estradas largas, arborizadas e ajardinadas, proporcionando encanto completo aos visitantes. É uma
pena que este homem realizador tivesse seguido Hitler, quem sabe
se por medo duma invasão alemã na artística Itália, ou então, levado pela vaidade de novas conquistas ! Entretanto, a História dirá
de futuro, o que este homem, que tinha apenas a instrução de professor primário (porém muito inteligente e a u d a z ) , fez transformando a sua linda, poética e artística Itália, em um país de grande
progresso. Haja vista a reação após a maior guerra. Até parece
que o tufão da guerra não passou pelo país. Entretanto, as ruínas
da guerra, por toda a parte estão à vista, enquanto, doutra parte,
estão se fazendo novas construções e reparações, numa extraordinária azáfama de trabalho. Chegamos a Gênova, uma das cidades
mais atingidas pela aviação, pela metralha e pelos canhões e
incêndios da terrível guerra. É de fazer chorar!
Oremos para que nova guerra não venha desgraçar o mundo.
O que se aproveitou da guerra? Só viuves, desgraça de famílias, de negócio e de propriedades. Calamidade! Calamidade!
Por que os povos não olham para Deus, todo Caridade? Uma vez
em Gênova, é obrigatória uma visita ao famoso cemitério, o mais
artístico do mundo! É um museu, onde não se sabe o que mais
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admirar: se as obras realizadas, ou gênio dos artistas! Cada túmulo
é uma lição. Aqui é o mármore frio, adquirindo vida na mão do
artista, que fez suas figuras, como que capazes de falar! Diante
da minha memória está, ainda, aquele religioso à porta duma sepultura a rezar um «libera-me», vendo-se separadas as folhas do
ritual em mármore. Mais adiante é uma filha que, de ponta de
pé, levanta o lençol que cobre a fronte de sua mãe morta. É realmente, extraordinário, belo e artístico — o melhor Museu arqueológico e escultura!. Ir a Gênova e não visitar o seu artístico cemitério é ir a Roma e não visitar a maior e mais bela Igreja do
Mundo -- São Pedro.
Piza era mais uma cidade histórica que o Touring Club de
França nos oferecia sem estar no programa. Surpresa agradável,
pcrque a Torre inclinada, a Catedral e o Batistério são dignos
duma visita. Já conhecíamos esta cidade que visitamos em companhia do santo Cardeal Dom Leme, de inesquecível recordação.
Doutra feita, quando muito mais moço, tivemos a coragem de subir
destemerosamente até o alto da célebre torre, que, pela sua inclinação de quatro metros, faz arrepiar os cabelos. Discute-se se a inclinação é, de fato, a fraqueza do solo ou se foi, por um arrojo da
engenharia, assim construída, para dar dor de cabeça aos entendidos? A belíssima Catedral foi começada em 1063 e concluída em
1118. A fachada é de Reinaldi. A sua porta é célebre execução de
Bonanno. Os mosaicos de ábside são de Cinaude; a pintura a
fresco, de Ghuirlandais. O Batistério, onde antigamente o batizado era imerso, é qualquer coisa de admirável, começado por Diotisalvi em 1153, continuado por Nicola Pisano, terminado em 1300.
É que estas obras de arte levam séculos para a sua conclusão. A
Guido de Como se deve a execução o traçado. O Campanário, ü
Campo Santo, tudo é digno de estudos, mas o tempo e o papel
estão protestando e dizendo basta por hoje. Sim ! Basta por hoje,
pcrque também nem a saúde me está favorecendo, pois muito se
teria a dizer, pelo menos do púlpito, que é uma maravilha, sobretudo pelos relevos em mármore. Fiquemos por aí e agradeçamos
a Deus a graça desta visita que enche a a l m a .

ROMA
Roma, 24 de agosto de 1950.
Feita a visita de Gênova, o nosso doirado sonho era chegar n
Roma. Após 512 quilômetros, em confortável auto-carro, às 21
e 50 minutos já divisávamos o clarão da Cidade dos Papas —, a
eterna Roma. Uma alegria nova se apoderou de todos, que gritam
a «una você» - - Roma ! Roma ! Penetramos na linda e tradicional Roma, das Catacumbas e das grandes basílicas, do Coliseu e
dos Mártires. Limpa e bem iluminada, (sobretudo a parte nova)
ela é bem a cidade da Catolicidade, po:s aqui vemos povos de
toda a parte do mundo: gregos, alemães, franceses, uruguaios, belgas, holandeses, norte-americanos, canadenses, africanos, asiáticos, argentinos, brasileiros, etc., etc. Visitadas as catacumbas que
sempre impressionam, mesmo aqueles que já as visitaram j fomos,
após a santa confissão, fazer as 4 visitas jubilares às Basílicas
Maiores, na seguinte ordem : Basílica Santa Maria Maior, São
João do Latrão, São Pedro e São Paulo, (duas pela manhã e duas
à tarde») Era impressionante a cerimônia, que despertava piedade nos peregrinos. O diretor espiritual da peregrinação com a cruz
alçada, tendo ao lado dois peregrinos com tochas ladeadas das
duas Bandeiras do Brasil e da Santa Sé entoando a Ladainha c
cantando hinos sacros ! Uma vez na Capela do Santíssimo, eram
recitados três Padres Nossos, três Ave Marias e três Glórias e um
P. N . A. M. na intenção do Sumo Pontífice. Em seguida, íamos
ao Altar Maior onde recitávamos novas orações e entoávamos um
cântico de penitência que fazia impressionar.
Mesmo cansados, tivemos força, dada por Deus, para subirmos de joelhos os 28 degraus da Escada Santa, saindo ricos dns
graças e indulgências, que a misericórdia divina nos concedia. Dominava em todos os semblantes uma alegria comunicativa de paz.
Nos dias seguintes, visitas de auto-carro à Cidade, museus e outras
Basílicas menores e recantos interessantes da Cidade dos Papas.
Aguardávamos o dia em que seríamos recebidos pelo Santo Padre,
Pio XII, o Papa Austero, que como nos disse o seu médico: «dorme
pouco, se alimenta pouco e trabalho muito — «lavora multo». . .!

Obtido o bilhete coletivo para lugar especial, todos vestidos,
como é abençoado costume nestas ocasiões, às 4 horas rumamos para a maior Basílica do mundo, que pode receber em
suas naves 60.000 pessoas. Desta vez, porém, estavam, segundo
me afirmou o Secretário particular de Sua Santidade, 40.000.
Três horas antes, já a enorme Basílica, como um Oceano, começava a se encher de caudais humanos, que penetravam cantando e
empunhando as suas Bandeiras, que se colocam atrás do imenso
Altar da Confissão. Começa a iluminar-se a suntuosa Basílica com
centenas de lustres e candelabros. É um céu aberto. Ouvem-se palmas e vivas ! O que será ? É o Santo Padre que, na Cadeira Gestatória, procedido de se uséquito. penetra por entre vivas e palmas
hosanas e aleluias, fazendo arrepiar os nossos cabelos e chorar lágrimas que são as preces quentes do coração, que vibra com o
triunfo da Igreja imortal. O austero Papa de cor macilenta, como
um São Jerônimo, vira-se para um e para o outro lado, paternal e
afetuosamente, agradecendo aquela homenagem que sabe ser feita
a Jesus Cristo que representa e de que não se orgulha, jamais- Passando por entre os peregrinos e chegando diante do Altar da Confissão, desce e sobe rápido e lépido as escadas do grande estrado
e logo saúda os peregrinos, que vêm de todas as partes, dando-lhes
as boas vindas. Em seguida, lê, pela ordem, a pauta das peregrinações, que respondem com vivas e agitando lenços no espaço.
Conforme o país, fala-lhes em sua própria língua, como em alemão, inglês, francês, castelhano e português como nos falou, desejando paz e prosperidade à nossa Pátria, ao Governo, aos presentes e seus parentes ausentes e aos doentes. Abençoa as nossas medalhas, rosários e a todos que estão em nossos pensamentos. Neste
memento, eu que tinha já pensado nos parentes, amigos e superiores, na minha Pátria, no Estado do Rio, fiz bem a intenção da
imprensa lembrando os seguintes jornais : /orna/ do Brasil, O Jornal, O Estado, O Fluminense, O Diário do Povo, A Palavra, etc.
No fim Sua Santidade fala com os operários e, de pé sobre a Cadeira Gestatória, abre os braços e arranca do céu a última bênçãopara nós !
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NÁPOLES

Grupo da 1." Peregrinação do Touring Club a Roma, ante a Basílica de
Santa Maria Maior na Cidede ETERNA

Monsenhor João de Barros Uchoa, de Cruz alçada dirige os peregrinos
na visita às 4 maiores basílicas da Cidade Eterna — aqui está diante
da basílica Santa Maria Maior.

Nápoles, 27 de Agosto de 1950.
Indo a Cidade Eterna -- Roma -- devíamos visitar Nápoles,
tão provada pela última e terrível guerra, cujo nome apavora. A
viagem até a Cidade de São Januário foi de entristecer todos os
corações dos piedosos peregrinos. Aqui, os destroços dum templo
sagrado, ali hospitais calcinados pelo incêndio das bombas inflamadas, mais adiante, o quadro aterrorizador dos escombros do
velho mosteiro de Monte Cassino !
Onde dentro de 25 dias morreram mais de 50.000 pessoas!
Oh! o tufão da guerra, meu Deus! Tem razão o laborioso e artístico povo escolhido - - o italiano - - de ter pavor só em se falar
no nome de guerra. Quanta viuves desamparada, quantos órfãos
que hoje vivem, graças à caridade pública? O Santo Padre Pio
XII, tem razão em apelar ao bom senso para que se evite o mal
irremediável que causa a guerra. Por isso o Sumo Pontífice, já
ccgnominado o Papa da Paz, estende a mão aos povos católicos
cristãos, para dar um pouco do seu ou do supérfluo a atender
a milhares e milhares de crianças, viúvas e velhos, vítimas da maior
e devastadora guerra, cujo sopro maléfico, ainda ai está atingindo
a moral e ao espiritual! Rezemos e façamos multificação, fugindo
de tantos gozos inúteis e socorramos os infelizes e ofereçamos a
Deus estes sacrifícios para que Ele evite nova e talvez pior guerra
- a atômica -- que dizima, em um minuto, centenas de milhares
de vidas !
Chegamos a Nápoles para almoçar e à tarde ir visitar Pompéia e o Grande Santuário de Nossa Senhora do Rosário, aos cuidados dos Padres Redentoristas.
Pompéia do 4, 5, 6 e 7 séculos antes de Jesus Cristo, segundo
alguns historiadores e explicadores, era urna cidade de 20 a 25
mil habitantes, portanto importante naquela época. Pelos materiais empregados na sua construção se pode classificar assim:
A) época pressamítica (pedra calcária) VI - - III século antes
de Jesus Crusto. B) primeira época samítica (pedra calcária e
material vulcânico) IV-III sec. antes de J . C . ) . C) segunda
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época samítica (arquitetura em toba) 200-80 a. J . C . ) . D) primeiro período da colônia romana; época republicana e angustiaria
80 a. J . C . ) . F) segundo período da colônia romana; época
cláudia e primeira época flávia - - H a. J . C.). Depois do terrível terremoto de 63 d. J . C. estes materiais foram verdadeira
pista para u classificação cronológica da época de sua edificação,
desenvolvimento etc. Fomos visitar aqueles escombros que arrepiam ante as múmias calcinadas de homens, animais, todos torcidos como que morrendo com terrível dor ! Pompéia, cidade que
vivia só na luxúria, era chamada a segunda Gomorra e Sodoma!
Daí todos afirmarem «una você» que os seus pecados, de todas as
formas, os mais ediondos tiveram o seu justo castigo, mesmo aqui
na terra, para exemplo da posteridade. Dos palácios luxuosos, das
suas pinturas, dos objetos encontrados e até das posições das pessoas nas excavações, que se devem aos trabalhos de beneficiamento ao Vale de Sarno, iniciados no século XVI, encontrou o
arquiteto Fontana, algumas inscrições e alguns edifícios com as
paredes decoradas. A primeira exploração teve lugar em 1748 sob
o reinado de Carlos de Borbon, quando já então se tinha, iniciado
as excavações de Herculano, quando se encontraram em 1750-53
os papiros da Vila suburbana chamada Pisones. Assim tivemos
para séria meditação dos gozadores do mundo enganador, o exemplo daqueles que pensan'do afrontar orgulhosamente a Deus, foram
devorados pelas lavas quentes do infernal Vulcão, que, em minutes lhes devorou a vida, como castigo dos enormes pecados !
Hoje visitamos a Catedral de São Januário, onde está o seu
corpo santo e o seu sangue que em cada primeiro domingo de
Maio e 19 de Setembro se liqüefaz.
Milagre presenciado por uma multidão de milhares de pessoas,
que vê nas mãos do seu Cardeal ou Bispo aquela ampola que
guarda o sangue do Bispo mártir da Fé entrar em ebulição e se
tornar líquido. Graças a este milagre Nápoles ficou livre da peste.
E' o protetor e defensor da Cidade.

ASSIS
Assis, 30 de Agosto de 1950.
Deixamos Nápoles de São Januário e de Nossa Senhora de
Pompéia, depois de visitar a cidade que em alguma coisa nos recordava o nosso belo e incomparável Rio com a sua linda Guanabara. Caminhada longa de quase 400 quilômetros !
Eram quase 9 heras da noite quando chegamos à terra do
grande e imortal São Francisco de Assis, tão justamente decantada por alguns dos melhores poetas do mundo inteiro. É que,
realmente, Francisco o mais humilde dos Santos que temeu subir
os degraus do sacerdócio, tornou-se o maior deles, imortalizado
no bronze e nas basílicas edificadas em sua homenagem. Setecentos anos são passados e o seu nome não se apagou da memória dos
povos. Ao contrário, cada vez mais vivo, lembrado e perpetuado
entre as Nações. Quem fala hoje mais em Nero e Deocleciano ?
E quando estes são lembrados é só para amaldiçoarmos o seu nome,
relembrando a sua crueldade. Com São Francisco dá-se o oposto:
é recordado para o seu engrandecimento. Por isso, Assis é, por
assim dizer, a Nova Belém, que fala à alma pelo aroma da humildade, que trescala daquele santuário tão simples e que, talvez por
isso mesmo ,tem atraído tantos e tantos milhares de peregrinações
do mundo inteiro. Como se explica isso? É o milagre da santidade!
Aqui, tudo fala ao coração. A cripta onde está o túmulo do santo,
o berço ou casa onde nasceu (hoje linda capela), o lugar onde
esteve cento e tantos dias preso pelo pai. Pedro Bernadone, porque se despojara dos seus b^ns, renunciando a eles a bem dos
pobres. Aquela parede que se abriu para esconder o moço
que ia injustamente, ser bastonado pelo seu progenitor. Visitando a basílica que fica sobre a cripta, obra começada em
1228 e terminada em 1238, como afrescos magníficos do grande
pintor Giotto, onde se encontra o Tesouro de relíquias e objetos
usados pelo Santo, que falou aos pássaros e dominou o lobo que
lhe obedecia como se fosse um animal doméstico, a alma sobe até
Deus, que deixou na terra a quem o imitasse tão de perto para
nos servir de exemplo e poder repetir "o que esse fez por que não
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o poderei fazer eu»! Imitemo-lo, despojando-nos dos gozos e bens
mesquinhos da terra, para termos uma passagem gloriosa como o
Santo, que deixou tantos modelos na terra, com um São Boaventura, Santo Antônio e tantos outros que constelam o Céu, como as
estrelas ornam o firmamento. Era necessário ir à Basílica de Maria
dos Santos Anjos. Ali, lembrei-me tanto de Dom Sebastião Leme,
rezando piedosamente na Porciúncula para ganhar a indulgência
Plenária ! E, ainda, me recordo como se fora hoje, que estávamos
rezando quando ouvimos um barulho surdo! Era uma criatura que,
desde a porta da extensa Basílica, se vinha arrastando de joelhos
até a pequena capela da imensa Basílica para pagar a sua promessa em reconhecimento ao seu benfeitor, São Francisco ! Ali
estivemos no lugar onde o Santo pediu para morrer sobre o pavimento frio, despojado de tudo, como nasceu. É, hoje, uma capela
com um altar. Rezamos, com alguns peregrinos, um «Padre», «Ave»
e «Glória», pedindo uma boa morte.
Logo fomos visitar o Rosai célebre sobre o qual o Santo, para
repelir uma grande paixão, se espojou atirando-se aos espinhos,
para que estes perfurando a sua carne, fizessem, a dor física dominar o fogo da tentação. Que belo e sublime exemplo para esta
época em que devíamos, a conselho de Nossa Senhora em Fátima
em Salete e em Lourdes, fazer penitências para desagravar o seu
divino Filho tão ultrajado ? E, destarte, evitar a calamidade de
novas e mais terríveis guerras ? Dá-se, a este aviso do Céu, ouvido de mercador, e, daí novas ameaças e receios de calamidade !
Santa Clara, cujo corpo depois de 700 anos de enterrado, foi
encontrado intacto, foi objeto duma piedosa visita. Ali, na cripta
vimos, além das relíquias de seu modelo -- São Francisco -- não
só sapatos e hábitos e cilicios usados pelo Santo, como também as
Regras aprovadas pelo Papa, e, outrossim, o breviário em que <i
Santa rezava, e mais, sua irmã, também franciscana, e o pano
tinto de sangue com que enxugou das Chagas do seu Pai espiritual. Lembramo-nos do Monte Alverne, onde em companhia do
Cardeal da Eucaristia rezamos naquele lugar santo, em que devíamos tirar as sandálias para pisar. Bendita peregrinação que,
tanto bem fez ao nosso espírito, e no desejo de imitar estas virtudes de huruildade do grande Santo, modelo de vida espiritual.

FLORENCA

A famosa torre de Piza, que dada a sua inclinação, desafia a engenhada moderna que não sabe, bem, explicar
este fenômeno. . .

Florença, l de Setembro de 1950.
Depois de rezar a Santa Missa junto ao túmulo de São Francisco, dizendo algumas palavras aos peregrinos, muitos dos quais
receberam Jesus Sacramentado, rumamos para Florença, que é chamada o Museu mais importante da velha Europa. Florença data
de 56, antes de Nosso Senhor Jesus Cristo; quando da época de
César, aqui já existia uma colônia chamada Flcrentina- Prosperou, rapidamente, chegando ao apogeu no século terceiro, caindo
sob o domínio do Império Romano em 476, em virtude da guerra
entre Godos e Gregos. No ano 1000, era o centro mais comercial
da Toscana. Hoje, tem quase meio milhão de habitantes e é importantíssima, sobretudo, pelas obras de arte, sendo chamada por
isso mesmo «um museu». Efetivamente, e graças a Deus, foi
quase toda ela preservada durante a guerra, não obstante a maldade e crueldade dos alemães, que, antes de sua desastrada retirada, dinamitaram, sem nenhum proveito para eles, todas as pontes
salvando-se só a «Ponte Velha», dinamitaram as casas, causando
mal incurável aos habitantes e à Arte ! . . .
Não sabemos o que mais admirar em Florença, se a Pátria do
imortal poeta Dante e Leonardo da Vincí, duas glórias cujos
nomes jamais se apagarão da História da Itália, bem como do
mundo inteiro, se as Igrejas, a Duomo, com o seu famoso Batistério, Capela dos Médicis, São Lourenço, Santa Maria Nova, Igreja
da Santíssima Trindade, Igreja do Carmo, Capela Brancaccí, e
São Domingos, e, enfim os seus célebres museus, como os de Pitti
e Galeria de Ofici, onde ficamos extasiados ante a beleza dos
quadros tais como: a «Anunciação», de Frei Angélico ( f rã Angélico) .
Continuando a percorrer as sublimes galerias do Museu Pitti,
encontramos mais os admiráveis quadros: «Madona dei Seggiola»,
de Rafaelle; «Madalena», de Tizziano, sublime; «Madona dei
Grandula», de Rafaelle; «Madona dei Arpie», de Andréa dei Sarte; «Maria Madalena», de Peragine»; «Primavera», de Bettilgil;
«Sacra Família», de Michelangele; e «Anunciação», de Leonardo
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da Vinci, e ã famosa «Piéta», deste autor. Leonardo não só era
pintor afamado, como arquiteto e escultor. Formado em engenharia, vimos algumas obras suas, planejadas e executadas. É, portanto, Florença uma encantadora Cidade, um verdadeiro museu
vivo ! Cansaríamos o leitor amigo, enumerando quadros, nesta visita aos museus, que, emobra agradem à nossa visão artística, entretanto não deixam de cansar o corpo. À Catedral-imensa, com sua
porta «Paradise», obra de Ghiberti, que levou 27 anos para terminar, não se descreve. É feita em bronze e ouro, em. oito quadros
representando a História do Novo Testamento. O Batistério é dedicado a São João Batista, Patrono da Cidade, (como em Niterói), é obra de 1056. A sua cúpula octogenal é revestida de mosaico florentino, digo, bisantino, representando o Juízo final. Seu
autor é José de Cristo e de Batista. A torre tem 84 metros de altura e leavram 102 anos para terminá-la! Não admira, pois, que a
Catedral de São Paulo, obra toda de pedra lavrada, ainda não
esteja preparada, tendo apenas, mais ou menos, 40 anos de trabalho. Quase as grandes obras na Europa levaram um século e mais
anos. . . Deve-se a Giotto o seu desenho, que começou em 1234.
A Catedral foi iniciada por Arnorfo em 1296 e terminada em 1461.
É toda de mármore de Garrara, pintura e vitrais são muito rico,
causando admiração a quem vê. Teríamos muito o que escrever,
sobre outras igrejas e edifícios públicos e palácios, hoje, nas mãos
do governo, como edifícios públicos e museus de arte, etc. Florença, não obstante ser anterior a Nosso Senhor Jesus Cristo, é
uma cidade muito limpa, com largas avenidas e ruas, guardando,
porém, sua fisionomia antiga com suas ruas estreitas, porém higienizadas. Muitas árvores, que resguardam os turistas dos raios do
Sol, nesta época, tão ardentes, bem parecendo com o nosso Nordeste. Vindo a Europa é imprescindível uma visita a esta poética,
ncbre, hospitaleira cidade de magníficos hotéis, como o Magestic,
onde estamos hospedados com todo o conforto possível, pois cada
quarto é um apartamento. Alimentação ótima, sadia e abundanteQuerendo Deus amanhã iremos a Veneza e, por uma delicadeza do
Touring Club de França, passaremos em Pistóia, para rezar junto
aos túmulos dos heróis brasileiros, que tombaram pela defesa da
soberana Bandeira Nacional.

Cote d'Azur — Lindo panorama de Monten, onde se aprecia uma bela
regata a velas

Cemitério de Pistóia, onde dormem os nossos Valentes soldados heróis,
que na velha Europa, derramaPam o generoso sangue para desagravar
a soberania de nossa Bandeira ultrajada

VENEZA
Veneza, 2 de Setembro de 1950.
Era necessário deixar a Belém européia - - Assis.
Devíamos passar em Pistóia, onde, em pedaço sagrado da
Pátria, dormem o descanso eterno, os nossos heróis patrícios, que
tombaram em desagravo à Bandeira ultrajada.
Todos os peregrinos pediram por meu intermédio, ao repre
sentante do Touring Club de Franca, para desviar um pouco o itinerário a fim de irmos prestar uma homenagem aos valentes guerreiros que souberam, com o seu generoso sangue, lavar a honra
da Pátria longínqua. Chegamos ao bem cuidado «Cemitério Brasileiro» como o indicavam as setas que encontrávamos, dentro das
ruas de Pistóia. Em todos os semblantes dominava sincera tristeza. Ao pé da grande Cruz, no centro do Campo Santo, perto da
Imagem da Padroeira do Brasil, fizemos, em comum as nossas
preces em sufrágio da alma dcs defensores da soberania nacional e
dissemos algumas palavras de fé e confiança em Deus, que, certamente já os coroou na Pátria celeste, como fez com o heróico Capelão Militar, Frei Orlando, cujo túmulo, igualmente visitamos e
regamos cem as lágrimas de nossas ardentes preces. Vi muitas
lágrimas derramadas na face dos nossos patrícios !
Continuando a nossa peregrinação, chegando a Bolonha, depois das 13 horas. Depois do almoço visitamos a grande Catedral,
para em demanda da Rainha do Mediterrâneo - - Veneza - - passarmos antes pelo célebre Santuário de Pádua, já, por nós tão conhecido, em companhia de Dom Barreto e do inesquecível e querido Dcm Sebastião Leme. O relógio marcava 6 heras e, logo,
fomos è. belíssima Basílica, cnde dorme o corpo do Santo que falou
aos peixes e venceu, com o seu verbo eloqüente, a heresia, conquistando almas e almas, aos milhares, para Deus. Um amável
religioso de boa vontade, sabendo que éramos brasileiros, quis servir-ncs espontaneamente, de guia. explicando, sem exagero, não
só o estilo da suntuosa Basílica, como também as relíquias do
grande Taumaturgo, e Doutor da Santa Igreja. Beijamos o seu túmulo sagrado, junto ao qual se tem realizado tantos milagres e
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cnde vimos intacta a sua gloriosa língua, que tanto louvou ao Senhcr. A ele pedimos a graça de tocar os corações para convertêlos à Deus. Amanhã, querendo Deus, teremos a ventura de celebrar a Santa Missa para os peregrinos, pois, é domingo e logo seguiremos a Milão e a Palanza. A caminho, como sempre se faz nas
excursões, recitamos o terço por alma dos nossos patrióticos soldados que glorificaram a nossa invicta Bandeira Nacional. Logo o
dr. Mário Acioly disse algumas palavras repassadas de civismo,
enaltecendo o valor daqueles que, em Monte Castelo elevaram bem
alto o nome do Brasil- Em seguida, todos cantaram o Hino Nacional, como nossa homenagem ao Brasil.
Chegamos a cidade verdadeiramente típica e única no mundo.
A todos que a não conheciam, causou surpresa. Datando do ano
450 depois de Jesus Cristo, é feita de 117 ilhas com mais de trezentos canais e 400 e poucas pontes, não havendo possibilidade
sequer para bicicletas quanto mais para automóveis! À sua «montaria» como se diz no Amazonas é a Gondola ou o vaporeto, pequeno barco, como as nossas da Guanabara. É realmente original
e encantadora chamada a «cidade dos sonhos». Destaca-se a sua
Duomo-Catedral de estilo mourisco, dominando os mosaicos de
vidro zimbórios ou cúpulas. É belíssima. Nela > e no Altar-mor,
onde o Santo Cardeal Sarto, depois Papa Pio X, tantas vezes pontificou, tivemos a honra de celebrar o Santo Sacrifício da Missa
não só pedindo pela canonização do grande Papa, como para que
sempre tivéssemos o espírito do sacerdote segundo o seu espírito.
Com ótimo guia visitámos o Palácio dos Doges, na maior, mais
bela e original Praça do Mundo, onde funcionam o Senado, o Conselho dos Dez e o Parlamento. Tem a maior Sala da época sem
colunas, medindo 60 x 26. Os seus quadros de pinturas são, quiçá,
os maiores existentes e de autores célebres, como o Paraíso de
Tintoretto que mede 25 por 9. Os tetos são qualquer coisa de sublime e admirável.
A Ponte dos Suspiros, é assim chamada, porque o condenado
a morte passando sobre ela dava o último adeus à Cidade-Rainha
do Adriático. A Catedral de S. Marcos é do Século XI com 4.000
metros quadrados de mosaicos bisantina e renascimento. E' uma
maravilha ! Subimos ao Campanário, donde se descortina toda a
cidade, tal como a mais linda cidade do mundo, o Rio, se revela
do alto do Pão de Açúcar. Ao meio dia o tiro de canhão faz esvoaçar milhares de pombos que em nossas mãos, confiantes, comem o
milho que lhes ofercemos, bondosamente. São a imagem da inocência.

Encantadora Praça de São Marcos, cm Veneza — a incomparávcl
cidade dos 300 canais e 700 ilhas! Vê-se a Catedral com milhares
e milhares de pombos que esvoaçam quando ouvem o som do tiro do
canhão, ao meio dia

Marselia, destacando-se a Basílica Nossa Senhora "de Ia Garde",
Senhora que do alto da pcnédia, como Nossa Senhora da Penha de
Vitória, guarda os marujos em perigo no alto mar,. Lá estão: navios,
barcos e aviões

PÁDUA
Pádua, 3 de Setembro de 1950.
Tínhamos que dar o adeus a Cidade das gôndolas. única no
mundo tão típica e poética, deixada no seu silêncio, sem se ouvir
ruído de espécie alguma a não ser o badalar dos sinos, dando as
horas, ou o canhão do meio dia com o clássico tiro, que faz esvoaçar as milhares e milhares de pombas, que se vêm alimentar em
nossas mãos- A nossa piedade, digo a piedade de todos os peregrinos, não estava satisfeita apenas com uma visita de uma hora
ao glorioso confessor da Fé: - - Santo Antônio. Queria mais, ir
celebrar, ouvir a Santa Missa e lá comungar. Tudo combinado. Levantar cedo — madrugada — atravessar o grande canal e chegar a
outra parte, onde nos esperavam os auto-carros. Sete horas e meia!
Partimos pela auto-estrada, que o gênio de Mussolini rasgou por
toda a bela e progressista Itália. Oito horas e já subíamos ao Altar
do Santíssimo Sacramento para celebrar o Santo Sacrifício da
Missa e dar a comunhão aos nossos peregrinos, e muitos outros,
que ali estavam, vindos de todas as partes, porque, vindo à Cidade Eterna, Roma, forçosamente, se irá à Cidade que guarda o
corpo do grande taumaturgo. Após o último Evangelho, dissemos
algumas palavras, rápidas, aos queridos peregrinos brasileiros, que
ali se sentiam felizes e gratos ao Touring Club de França por mais
esta gentileza que dele alcançáramos e que muito nos penhorou.
Celebrar dentro desta Basílica maravilhosa, que em fantástica harmonia de 5 cúpulas, agulhas, arcos e de colunas se eleva e se
alteia para o Céu, é, também, elevar os corações para o Alto, para
Deus. Esta sublime Basílica, ideada pelo gênio de Frei Elias de
Assis, erigida pela fé de muitos povos e pelo ardente amor duma
geração de artistas ao Santo, é realmente, uma maravilha. Começada em 1232 logo em seguida à canonização de Santo Antônio
(que morreu em 13 de junho de 1231), caso único da história dos
Santos ! A Basílica é o resultado duma sugestiva fusão dos estilos
rcmano-gótico-bisantino-árabe, representando a história e a grandesa de sete séculos! Tem, de comprimento, 113 metros; de largura, 32 e 50, e, de altura 38 e 50. O cruzeiro tem 55 metros; as
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torres, 68 de altura. À bela fachada possui, de largura, 37 m, e de
altura 28. Dentro do magnífico templo se encontram muitas Capelas, dádivas de diversos países tais como: Capela Austro-Húngara.
dedicada a S. Leopoldo da Áustria e à Santa Isabel de Hungria.
Os "afrescos" são de Geraldo de Mônaco, de Baviera; Capela
Poloneza, dedicada a S. Estanisláu de Cracóvia e pintada em 1899
pelo artista polonês Tadeu Popiel ( e assim por diante. Sublime,
admirável é a "Capela do Santo", como foi cognominada desde o
dia de sua morte, quando as crianças, na rua, gritavam, morreu o
Santo, morreu o Santo! Assim batizado, todos os proclamam e o
querem. Fica à esquerda de quem entra no lindo e majestoso Templo. Logo que chega ali o peregrino dobra os joelhos e roga ao
milagroso Santo ( pedindo mercês ou rendendo-lhe graças pelos
benefícios recebidos. É, como já escreveu alguém, um pedacinho
do Céu que se abre, para mais perto de Deus se gozar das venturas da eterna glória, através do advogado querido e verdadeiro
modelo para homens e mulheres, pois, é o exemplo de piedade, amor
a Deus, pureza, humildade e obediência. Livro aberto para todos
que nele querem encontrar modelo de virtudes a imitar. A capela
do Santíssimo que foi decorada pelo célebre pintor Luís Pagliagli,
de 1926 a 1936, é uma verdadeira jóia, em que a arquitetura, pintura, escultura, mosaicos, bronzes, prata, ouro, luzes e cores se
unem para representar o triunfo da Eucaristia. Enfim, é este Templo dedicado ao Santo. Aqui acorrem: Monarquias e Repúblicas,
ciência e arte, grandeza e miséria, povos de todas as línguas ) gente
de todas as raças, para se ajoelharem e lhe mostrar o agradecimento
da fé e do amor. Quantos corações aflitos e almas desconsoladas
não encontraram aqui, a paz e a saúde, o perdão e o consolo ?
Sobre esta gloriosa tumba todos os dias, desde a hora matinal
até ao meio dia, se celebram, sem cessar, o Santo Sacrifício incruento da Missa. É que os peregrinos aqui não vêm como simples
turistas, atraídos pela curiosidade e, sim, pela devoção de crente
católico para alcançar, por meio do seu Santo Protetor, a graça
desejada a fim de para mais facilmente se santificarem. Bendita
hora em que aqui viemos e bendito sacrifício tão bem coroado e
recompensado!

MILÃO
Milão, 4 de setembro de 1950.
Devíamos deixar a incomparável Veneza, cidade única, com
mais de 300 ilhas e canais, e 400 pontes, para, seguindo o Grande
Canal, chegarmos ao Continente e tomarmos o «Pulman» em direção a Pádua, a Cidade Antoniana, e, logo a Milão e Palanza, ao
lado do poético Lago Majore, com suas lindas ilhas Borromeus.
Era domingo e devíamos celebrar, bem como ouvir a Santa Missa;
por isso, combinamos telegrafar de véspera, pedindo lugar para
celebrar na belíssima Basílica do glorioso Santo Antônio, tão nosso,
porque é Patrono do Exército Nacional, com patente e soldo de
Major, segundo o seu grande historiador, Sr. Embaixador Macedo
Soares. Efetivamente, em lá chegando, logo nos foi reservado o
artístico Altar do Santíssimo Sacramento, onde tivemos a felicidade de celebrar e distribuir a santa comunhão a muitas pessoas
piedosas da peregrinação. Após o último Evangelho proferi palavras de ensinamento à imitação daquele Santo, cuja devoção entrou, por assim dizer, no Brasil desde a sua descoberta, tendo em
cada Basílica, Catedral, Matriz e capela um altar ou, pelo menos,
a sua imagem. Este Santo pode pela simplicidade de sua vida ser
seguido por todos- Logo, rumamos para Milão, indo almoçar ern
Bolonha, cuja magnífica Catedral tivemos a ventura de visitar e
admirar. Chegados a Milão, já um guia, contratado pelo Touring
Club, nos acompanhou à Igreja do Santo Ambrósio, onde descansa
o Corpo deste Santo entre os Corpos de São Protásio e São Gervásio, na Cripta, sendo por todos nós visitados, ali rezando pela
Pátria e pelos nossos parentes e amigos, que se recomendaram às
nossas preces. Lembramo-nos das pregações do grande Doutor da
Igreja, vendo, também, a coluna onde o então pagão e filósofo
Agostinho ouvia a palavra douta do Santo, cujos argumentos feriram a rara inteligência daquele que fez como se sabe, por muitos
anos chorar sua Santa Mãe, Santa Mônica, a qual pedia sua conversão, a fim de que abandonasse a heresia e se tornasse cristão.
A graça venceu e ei-lo transformado em verdadeiro católico, que
chega ao heroísmo de fazer sua confissão pública. Foi, mais tarde.
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Doutor da Igreja, Bispo de Hipona e Santo no Céu, este homem
que disse ter cometido todos os pecados que um homem pode praticar. É o modelo de arrependimento e da volta a Deus; imitemolo, para. com ele, salvar a nossa alma. Digamos «mea culpa».
A Duomo, ou Catedral, de Milão, é conhecida em todo o mundo. Belíssima, consagrada à Virgem, que domina à sua Cúpula,
eu melhor torre, esguia como um farol de nossa fé, guiando os
nautas perdidos e que necessitem de luz a fim de seus olhos poderem contemplar as belezas da verdade eterna. Duas mil e duzenta<;
estátuas ornam o exterior da magnífica Basílica, que é, sem dúvida,
uma das mais belas do mundo, orgulho dos milaneses que contribuem, espontaneamente, todos cs meses, com um «quantum» para
reparar os danos da destruidora guerra. Dentro de uma cripta desta
imensa Basílica está o Corpo de Santo e Bispo S. Carlos Borromeu, que ainda tem muitos parentes vivos. Este grande Santo, à
margem do Lago Maior, tem erguida em sua honra uma bela estátua de 35 metros de altura. Foi o fundador de diversos Semináiios que, ainda hoje glorificam o seu nome de Bispo apostólico,
que sabia que sem clero nada poderia fazer. Por isso, só a Diocese
de Milão tem mais padres do que todo o nosso Brasil ! Que tristeza para nós ! Graças a Deus, o Episcopado nacional está tratando deste problema, com entusiasmo e zelo, realmente, apostólico. Visitamos, também, o afamado Teatro Scala de Milão, célebre pela sua acústica. É muito grande, porém, não tem a beleza
dos nossos teatros do Rio e São Paulo. Anoitecia e devíamos ir
dormir, à margem do Lago Maior, para, no dia seguinte, visitar as
Ilhas Borromeu, onde estão dois magníficos Castelos ricos em quadros e tapeçaria. Belos parques, artísticas estátuas, salão, onde
Mussolini se reunia para estudar o grave problema da guerra, enfim, pedaços de História, rica de tradições da velha e nobre Itália,
que tanto admiramos e queremos, sobretudo porque Pedro e Cristo
escolheram Roma para nela erguer a sede de sua universal Igreja.
Seguiu o seu exemplo o perseguidor Saulo, que se tornou o arauto
do Evangelho que pregou, e que feito Paulo, deu heroicamente a vida a Deus para Nele professar a sua fé de Apóstolo das
Gentes.

BERNA
Berna. 6 de Setembro de 1950.
Dado o adeus a Itália dos Borromeus, das belas artes: música, pintura, escultura e arquitetura, devíamos atravessar o «Simplon» o túnel que tem 18 quilômetros de extensão, para, depois,
nos dar o espetáculo dum panorama que arranca de todos os lados
um Ó! de admiração! É que o cenário é realmente arrebatador !
Inédito para a maioria, surpreendente mesmo. Aqui, a montanha
que se alcantila tendo os picos cobertos duma imensa toalha de
neve, ali o vale alcatifado de flores e atapetado de verde relva,
aveludado em contraste com a brancura dágua que o degelo nos
traz da altura para em pequenas e poéticas cascatas nos deslumbrar os olhos, que já estavam cansados de contemplar rochedos
despidos de árvores. E' realmente, um belo panorama ainda enfeitado pelos numerosos bangalôs, engalanados de muitas flores
e trepadeiras que lhes dão uma graça encantadora. Há gosto, há
arte e há higiene, mostrando o grau de civilização deste nobre e
fidalgo povo. que com o seu honesto labor soube fazer da Suíça
uma jóia de formosura sem igual.
Aqui, a gente se sente bem e deseja ficar, se sua moeda, de
tanto valor, não tornasse para nós brasileiros a vida de certo modo
bem cara. O conforto, porém, nos bons hotéis, onde impecável é
a higiene, o gosto, a boa vontade e gentileza dos garções em nos
servir nos prenderia a esta hospitaleira terra, caso pudéssemos.
Chamo a Suíça de Oásis do mundo, porque aqui há agasalho
para todos os povos das mais diferentes raças, quando acossados
e perseguidos em suas próprias pátrias. Aqui, encontram refúgio
e carinho e vivem como em seu próprio país. E' admirável! Tivesse Mussolini alcançado esta terra acolhedora e não teria sido a
vitima desdenhosa da crueldade de vândalos modernos, sem coração e sem alma.
Clima excelente, saturado pelo aroma das fiores. como a nossa
linda Cidade das Hortências, Petrópolis, ou a dos cravos como
Teresópolis e Friburgo, é uma das mais belas cidades da Europa.
Sua história conta sete séculos tendo a sua fisionomia própria e
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definida. De pequena colônia feudal se desenvolveu a ser hoje
moderna cidade, sem perder a caracterstica da c ; dade antiga com
suas típicas ruas estreitas, porém, limpas e bem higienizadas. O
laborioso povo bernense foi desde o princípio muito trabalhador
e artístico. Tem sua autonomia, numa ordem sublime, sem polícia,
sem soldados e sem guardas. É um paraíso, e melhor seria se não
tivesse seguido a Reforma, então eu penso seria uma espécie de
Céu na terra. Ainda assim o povo é muito respeitador, porque é
culto e efetivamente civilizado.
Como é bom viver entre gente desse jaez! Disciplina, trabalho, honestidade. Vou contar um fato que o secretário de nossa
Embaixada em 1927 quando era apenas Ministro e não Embaixador o representante de nossa Pátria nesta linda terra. O conselheiro pediu por telefone, ao comerciante de relógio de Lausane
que lhe remetesse pelo Correio 3 ou 4 relógios-pulseira; no dia seguinte, qual não é sua surpresa, quando o porteiro lhe comunica
que chegou uma pesada caixa, que parece trazer ouro; realmente
eram mais de 100 relógios de ouro ! Assombrado, liga o telefone
para Lausane e diz ao comerciante: «o senhor tem coragem de
me enviar uma caixa com uma centena de relógios ? Não tenha
receio meu amigo, respondeu, pois estamos na Suíça! Não é belo?
Nesta terra se pode dormir de portas abertas. Outro caso: «nos
domingos o Correio não funciona, cada pessoa interessada deixa
a carta selada junto à parede, formando verdadeira pilha, no dia
seguinte todas chegam ao seu destino, sem se perder uma só !
Assim se sucedem as histórias que traduzem a honestidade dos
suíços. E' chamada a Cidade das Flores, dos monumentos interessantes formando fontes. E' medieval e do renascimento. A fonte
de Ana Seiler junto à torre Kafigtura é de 1591, em memória de
sua benfeitora. No relógio Calendário da Torre de ouro há um
mostrador que indica o mês, os dias e a semana e as fases lunar
e solar. Na praça da Catedral está a bela fonte de Moisés; este
templo data do começo do Século 15. Aí ainda vimos a estátua
eqüestre de Rodolfo d'Erlack, que em 1339 em Lupen, conduziu
as forças bernenses à vitória da liberdade. Há, também o monumento humorístico ornamentário da fonte do devorador de crianças, criação de Hans Geiler do século 16. A fonte da justiça, de
beleza rara, do mesmo autor em 1543.
O portal da Catedral representa em alto relevo, o Juízo Universal. O palácio do Conselho de Ratheus é a expressão do seníimento da comunidade republicana.
Eis em rápidos traços, escritos em dia chuvoso, o que é Berna,
a Capital da Federação Suíça que tem como símbolo «Os Ursos»,
ali mantidos pelos Poderes Públicos.

LAUSANNE
Lausanne, 8 de setembro de 1950.
Antes de deixar Berna, que tanto encantou os brasileiros, tive
a felicidade de celebrar a Santa Missa, no dia da Independência,
pela nossa Pátria, seu Governo e suas instituições, pedindo, ainda,
pelo alto civismo de nosso povo, para que escolha, sábia, serena e
patrióticamente. aquele que deve ter em suas mãos o poder governamental. Tomamos o luxuoso trem internacional elétrico, limpo e
confortável, até Lausanne. A viagem foi esplêndida, o dia luminoso
nos dava o prazer e a delícia de contemplar as paisagens mais
lindas e pitorescas ! E' que toda a Suíça é um País ideal, onde não
existe analfabeto, pois disse-me um amigo que o fato de ter aparecido um homem que desde criança vivia num monte quase inacessível, sem saber ler, foi acontecimento tão extraordinário, que o
povo, para ver este ente estranho, saiu à rua. Toda a Suíça é um
jardim bem cuidado. Bem cuidado e rico, pois, aqui não existem
mendigos; todos têm o seu pé de meia !
Afinal, depois de duas horas em que nos deslumbramos ante
o tapete verde da relva, os canteiros de variegadas flores e os taboleiros de uvas, chegamos à poética Lausanne, a nós tão já familiar, porque, em maio de 1927, aqui se submeteu a gravíssima operação o então Arcebispo do Rio, Dom Sebastião Leme da Silveira
Cintra, em companhia do ótimo colega Mons. Lapenda, secretário
de S. Exa. Revdma., Embaixador Macedo Soares e virtuosa esposa, D. Mathilde Soares, que nos hospedaram, regiamente, em seu
palacete em Paris. Ali conhecemos, ainda estudante, o atual Governador do Estado do Rio, Coronel Edmundo de Macedo Soares,
que freqüentava a Universidade, sendo o aluno "primus-inter-pares". Dom Leme fez uma operação gravíssima, tão grave que eu
ofereci minha vida pela dele que era necessária, à santa Igreja c à
Pátria, Deus, porém, quis conservar ambas, rendendo, eu; por isso;
mil graças ao Onipotente. O que foi essa operação, que o digam
as pessoas aqui citadas. Foram tormentos terríveis, 72 horas de angústia e sobressalto. Uma hora e meia levou o Professor Roux a
fazer a operação delicada, de bócio, em sua Exa. Revma. Nós, em
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uma sala próxima, rezamos 3 terços, as ladainhas da Virgem e de
todos os Santos, até que aparece o sr. Embaixador dizendo que
tudo corria bem- Ah! como sofreu o sr. Arcebispo ! disse ele, que
não era mistificador, que se tinha agarrado com Santa Teresinha,
que naquele dia fazia ano de canonização. Quando sentiu o coração disparar, logo evocou o nome de sua Protetora, que viu, séria
e preocupada, passar ante si, olhar — sorrir e desaparecer ! Logo,
tudo cedeu, a operação correu maravilhosamente e, no dia 31 de
maio, celebrava, por entre lágrimas de contentamento, a primeira
Missa em ação de graças, ajudada por nós dois. Vi-o de joelhos
ante o Tabernáculo Santana, onde sua Exa. Revdma. colocou Jesus
em adoração perpétua, para de lá jamais sair. Homens como esse.
disse o Santo Padre atual, só aparecem de 100 em 100 anos ! E'
verdade. O Brasil tem a Constituição que possui devido ao trabalho desse homem extraordinário que a História há de imortalizar,
pois no Céu já o está.
Lausanne, que era catolicíssima, e que hoje devia celebrar a
sua festa máxima, a da Natividade de Maria, cujo Santuário atraía
multidões, não só da Suíça como de outros Países, pois era lugar
de peregrinação, é, hoje, na sua maioria, protestante, está se
materializando como me disse um protestante. Todavia, graças a
Deus ainda existem para salvá-la, espiritualmente, 24.000 católicos
firmes e decididos, não querendo dizer com isso não existam protestantes que cumpram o seu dever. E' uma cidade de cem mil
almas, ou cento e dez. E' muito comercial, dando-lhe graça
e vida extraordinária o lindo, belo e poético lago Leman que a
liga a diversas cidades francesas. O turismo aqui é um fato. Para
isso presta-se a Cidade, florida, e a quantidade enorme de magníficos hotéis, como o em que estamos hospedados - - Baú RivageHotel, para diplomatas e príncipes, um dos melhores, senão o
melhor em que nos hospedaram, escolhido pelo Touring Club de
França. E' um verdadeiro Palácio- Fui, para matar saudades, visitar o Hotel Mirabau, onde passamos um mês; lá encontrei o mesmo
administrador e dono de 1927. Que povo conservador ! Lembreime de Mons. Lapenda e daquelas horas felizes que ele e eu passamos . . . Deus o sabe! Fizemos um passeio em barcos dentro do lago
Leman, cujas ondas foram se encapelando, correndo um vento frio.
que nos fez voltar à terra onde estávamos mais seguros. Foram
feitas outras visitas e estamo-nos preparando para ir, amanhã, para
Genebra.

GENEBRA E ANNECY
Genebra, 11 de setembro de 1950.
A Suíça, país ideal, não se descreve, nem em prosa, nem em
verso. E' um país de sonhos doirados onde todos trabalham e onde
o turista se sente bem. E* país de liberdade. Bonsteten já dizia de
Genebra, cosmopolita e cheia de curiosidade, que era «o universo
numa noz». À Suíça é, na sua exiguidade, igualmente um resumo
da Europa. Nela se conciliam, nela se opõem muitos dos aspectos do
continente. A Suíça não possui só montanhas, como muita gente
pensa. Nela encontramos cordilheiras, é verdade, mas também encontramos planícies onduladas, modestas colinas e vales suaves,
vargens lindas de doçura e de sol. E' um país duma variedade prodigiosa. Surpreende o viajante pela violência dos contrastes, mas
ao mesmo tempo, o deslumbra pela delicadeza da harmonia. As
águas constituem uma das mais incontestáveis belezas deste país
privilegiado. Não possui, é verdade, um Amazonas — o Rio Mar
— ou São Francisco, mas, em compensação, é rico de maravilhosos
lagos, cujas dimensões variam até o infinito, encerrados pelos montes ou cercados de colinas, graciosas ou selvagens, com todas as
combiantes do azul, desde a genciana ao pálido miosotis. Tem pequenos rios impetuosos, que, nestes lagos, depuseram suas águas de
lodo e areia e guardam do lago uma cor do céu. «Tem torrentes
que se precipitam nas gargantas, cheias de sonoias violências, cascatas irisadas pelo sol e sobre os regatos duma pureza tão diáfana
que a inocência primitiva da terra parece ter permanecido nas suas
canções». A Suíça é harmonia, e toda harmonia tem o seu ritmo
sensível, a sua candência, a dois ou mais tempos fortes e fracos.
Outros tempos da Suíça, que constituem a sua música, chamam-se
os Alpes, o Planalto, o Jura. Os Alpes são a grande nota, poderosamente acentuada, alternadamente heróica, gloriosa e terrível. A
de Jura, sonhadora, abafada ou plangente. À voz de Planalto, mistura-se mais distintamente à voz dos homens, pois, (continua o escritor), «dos quatro milhões e algumas centenas de milhares de pessoas que o país conta, o maior número está agrupado nesta região,
intermediária, que os Alpes, o Jura e o Reno o limitam. Aí se ele-
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vam as cidades populosas, aí se estendem os campos férteis e se
torna mais apertada a rede dos caminhos de ferro e das estradas».
E', como vêem, os meus caros leitores, este país modelo de trabalho nos campos, a indústria, sem preguiçosos, favorecendo naturalmente para isso, o clima, de modo que todo mundo trabalha e estuda. Por isso, repito, o quociente de analfabetos aqui é ZERO!
Quando é que nós, no Brasil, chegaremos a esta maravilha ? Deus
sabe, não desanimemos e olhemos paro o futuro, confiando no patriotismo dos Governos. A cidade é linda, muitas de suas pontes
me recordam Recife, na rua da Aurora, banhada pelo Capeberibe,
cortado de 4 pontes largas, avenidas e ruas bem limpas, jardins,
palácios, grandes hotéis, teatro, lindas igrejas, como Notre Dame
onde hoje, domingo, ouvi bom coro cantar Missa Solene, pois, se
celebrava a Festa da Natividadc das Nações, e indo ver a confluência dos Ródano e Ave, cujas águas ( como o Solimões e Negro
não se unem, guardando as suas cores, branca e cinza. Sabendo
de Annecy, na França, estava apenas a 40 quilômetros de Genebra, fui de ônibus visitar os Corpos dos Santos Francisco de Sales,
Sá. Joanna de Chantal, fundadores das irmãs Visitadinas, que têm
um Mosteiro em a nossa querida Niterói, para falar com a Geral,
dando-lhe notícias de nossas virtuosas Irmãs das quais tive a honra
de ser, durante um ano, humilde capelão, sendo substituído pelo
ilustre Diretor Espiritual de nosso Seminário de São José, Revdmo.
Padre Veiga. Bem recebido, tive a felicidade de falar com a Superiora Geral que acabava de chegar de longa visita a 22 casas na
Europa. Que criatura santa e boa ! Tem um visão larga das coisas,
interessando-se pelo Mosteiro da nossa Diocese de Niterói. Perguntou se as obras do Mosteiro já tinham começado. Disse-lhe que o
ótimo cotólico, desembargador dr. Guaracy Souto Maior, estava
empenhado em começar a Igreja que, através do Capelão e orações
das virtuosas Irmãs, vai fazer muito bem naquele bairro operário.
Tudo a Superiora aprovou, inclusive a aula para operários dadas
por nma professora externa. Saí feliz e contente desta conferência.

CHAMONIX
Chamonix, 12 de Setembro de 1950.
Devemos nos aproximar da Cidade-Luz, Paris, antes, porém,
deixando Genebra, com suas pontes, banhada pelo Ródano, passar
a fronteira da nobre França, para ir a um dos seus recantos mais
apreciáveis -- Chamonix, que fica nas fraldas do Monte Branco,
que nos bancos escolares já o estudamos como um dos mais altos,
senão o mais alto, da Europa com 4810 metros de altitude. Os franceses, "suíços e ingleses, vêm de auto-ônibus visitá-lo a escalá-lo.
Não obstante a nossa idade, tivemos coragem de subir, não a pé e.
sim, de um carro igual ao da Urca e Pão de Açúcar, com os nossos amigos da peregrinação, contra a opinião de muitos, cujo zelo
pela minha saúde agradeci. Subimos, contemplando o abismo que
se cavava em nossos pés, passando de 400, 600, 800, l .000 e l .503
metros, pois já estávamos a 900 metros de altura. O gênio da
engenharia faz o homem realizar maravilhas ! Elevá-lo as culminâncias das alturas, sem preciso escalar — calcantibus pedibus cumes quase inaccessíveis ! Depo's do «frisson», que passa pelo
corpo se chega ao El-Dourado! Daí, como dum novo Tabor, se
contempla, como em um centro de irradiação, um vastíssimo horizonte, eriçado de pontas negras e brancas, como as nossas agulhas negras do Itatiaia, lendo, em mármore, onde estão desenhados
todos os montes que nos cercam, como, por exemplo: Monte-Blanco
com 4.810, Couvecle, com 2.698, Requin, com 2.516, Leschau,
com 2.431, Tré-la Tête com 1.970, Lognan, com 2.032, Albert
I. com 2.706, Berard, com 1.930 e o Brevent, donde descortinamos este panorama empolgante, com 2 . 5 2 5 ! O sacrifício valeu o
que vimos e admiramos. A alma se elevou até Deus que criou e fez
tamanha maravilha que se não descreve, deixando o homem pequenino, ante tamanha majestade de Catedral da natureza, com
estas torres de grande elevação, tendo por cúpula um Céu diáfano,
azul, que nos falava da Pátria celeste, que deve ser incomparavelmente muito mais bela. linda, formosa, sublime deste aspecto, que
nos fazia subir até o Infinito-Deus. Bendita hora em que tivemos
a coragem de contra a opinião de tantos, chegar até àquele pico

elevadíssimo para ter a felicidade de contemplar horizonte tão encantador e surpreendente, embevecendo a alma !
Do alto da penedia desce o fio dágua cristalina, ora se despenhando, em salto majestoso, caindo de abismo em abismo, mostrando-nos como Deus, o artista sem igual, sabe no cântico da
natureza, nos dar hinos de glória ao seu poder Onipotente, ora
formando rios, com água de degelo, branca e fria, cascatiando em
borbotões, numa orquestração, que desperta o coração para o Altosursum corda! Deus seja louvado.
Sim, agradeçamo-Lhe, nós cristãos católicos, estas maravilhas,
feitas para nós.
Chamonix é uma cidade pequena de 4500 habitantes, porém,
muito apreciada pelos passeios dos montes — Branco, Breven, etc.
No tempo de veraneio chega receber mais de 100 mil pessoas.
Hoje, que o dia amanheceu maravilhoso, bordando o sol com seus
raios, os píncaros nevados das montanhas, em cuja brancura de
pureza, sem igual, refletiam como em espelho cristalino, numa orgia
de luz, que fazia doer a vista, a ponto de se não poder bem fitá-lo, fomos a 1.900 metros para nos deslumbrar, contemplando o
Mar de Gelo- Subimos, em pequeno trem, à cremalheira como o do
nosso Corcovado, avistando panoramas encantadores e verdadeiros abismos, até que chegamos a meta de nossa excursão.
Tínhamos que descer 160 metros, por caminhos ínvios, até
chegar ao Mar de Neve, que tem uma extensão de 17 quilômetros, com uma largura de 700 metros e espessura de gelo de 110
metros, e mais acima de 200 metros. E' qualquer coisa de admirável! Outra surpresa ! Penetramos numa «Gruta», feita dentro
do Gelo, com paredes e tectos de cristal, tal era a impressão que
se tinha, duma luminosidade de cor azul claro, que embevecia !
As paredes todas diáfanas, duma transparência que colocada uma
luz através daquela lápide de vidro, poderia aparecer em todo seu
brilho doutra parte. Os trens em número de 4, dois, que sobem e
dois que descem, vêm transbordando de turistas que, como nós,
certamente, elevaram o coração para Deus a fim de agradece-r-Lhe,
dádiva, como esta, que conta com a própria natureza, a sua bondade, a sua sabedoria e a sua grandeza. Compreendemos por que
o Touring Club de França nos trouxe aqui, tinha razão, pois seria
uma falha, depois de contemplar as belezas naturais da Suíça, não
nos embevecer ante a natureza, também bela, formosa e artística
da Católica França de Joana d'Arc e de Santa Teresinha do Menino Jesus, que vamos visitar.

PARIS
Paris, l" dia : 13 de Setembro de 1950.
Dado o adeus a formosa Chamonix, pelas suas montanhas
cobertas de neve rumamos a Paris. Fizemos toda a viapem à noite,
cortando-nos um frio glacial, chegando à Pátria de Santa Joana
d'Arc às 6 e 30 da manhã seguinte imediatamente para o Hotel
Normandy, um dos bons da Cidade-luz. Logo perguntamos qual
a Igreja mais vizinha e indicaram-nos a de S. Roque. Fomos
render graças a Deus, tendo a felicidade de nesta magnífica e instrutiva viagem um dia não deixar de celebrar o Santo Sacrifício
da Missa, porque como nos ensinava o santo Cardeal Leme: «um
dia que se deixa de dizer a Santa Missa, neste dia deixamos de
glorificar a Deus e de alegrar os Anjos». Este conselho, que não
é meu, mas do autêntico amigo de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu
transmito aos meus colegas, mesmo fazendo o doce sacrifício de
celebrar muito tarde, porque o sacrifício será muito bem pago.
Paris, como todo mundo sabe, é considerada a mais bela Capital do Mundo não pela grandeza dos seus artísticos monumentos,
e sim pela vida intensa que se desenvolve dentro de si. Chamada
Cidade-luz, luz porém, do espírito. Ai encontramos a Soborne, as
famosas bibliotecas, os museus, como Louvre, academias culturais, sendo como a Pátria Cultural de muitas Nações, como a nossa
cuja formação a ela devemos. O seu glorioso passado através os
séculos é uma glória. Dividem os explicadores, Paris em duas categorias: moderna e antiga. No Paris moderno vemos e apreciamos: a Ópera, construída no século XIX por Garnier; teatro que
tem a mais vasta superfície. Célebre pelo grupo «Danse de Carpeaux. Igreja de Santa Madalena, que tem aspecto grego, foi
começada no reinado de Luiz XV, interrompida durante a revolução napoleônica e terminada em 1842 pelo arquiteto Vignon.
Napoleão queria que ela fosse um Templo a Glória da Grande
Armada. Continuando a nossa excursão pela linda Cidade, chegamos a imensa Praça da Concórdia, única no mundo! Durante a
revolução nela se edificou uma estátua representando a liberdade.
Ó! irnsão da sorte, pois ali mesmo foram guilhotinados grandes
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personagens con.o: Luís XVI, Maria Antonieta e muitos outros...!
No centro desta belíssima e artística Praça está o monumental
obelisco, que no reinado de Luís Felipe, o Sultão do Egito oferereu a França. E' obra de Loqusor. Continuando, chegamos ao
Arco do Triunfo da Estrela obra de Chalgrin. Foi começado por
Napoleão e terminado em 1636. Ali em 1919, teve lugar o grande
desfile das forças da Vitória. Desde 1920 que ali, está a tumba do
soldado desconhecido, onde uma Pyra arde dia e noite, em sua
homenagem. Palácio de Chaillot, construído em 1878, quando da
exposição mundial, chamado Trocadéro. Em 1937 para a grande
exposição daquela época se construiu, então, um outro Palácio
moderno, em forma de semi-círculo, com teatro, museu de Monumentos franceses, bem como um museu do Homem e outro da Marinha. Torre Eifel, obra gigantesca de metal! Erguida para a exposição de 1889, tem de altura 310 metros, com diversos restaurantes
e 4 elevadores, mudando conforme o andar. Dele, como do Corcovado, se descortina toda Paris, oferecendo-nos linda vista. Escola
Militar, bem perto da célebre Torre que o nosso imortal Santos
Dumont pela vez primeira, circulou com o seu dirigível, dando ao
mundo, a lição do brasileiro ilustre que descobriu a dirigibilidade,
glória que jamais nos será roubado, embora outros países queiram
tirar a primazia que é do Brasil, queiram ou não queiram. Aí, está
Padre Bartolomeu de Gusmão que primeiro devassou os ares com
o seu aerostato, glória também da Pátria e da Religião.
A Escola Militar foi construída pela Madame Pombadour
para os jovens pobres. Nos Inválidos, aí estão os Corpos dos eminentes militares como Napoleão, Foch, etc.
O Jardim de Luxemburgo - - é chamado o Jardim dos estudantes, pois fica ao lado do Soborne. A Praça da República com
a Estátua da República coroada, tendo na mão o ramo de oliveira.
Praça Vandone, os Boulevars dando-nos tudo impressão de grandeza, de arte e muito gosto pelo belo e pelo sublime.

Paris. 2." dia: 14 de Setembro de 1950.
O Touring Club de França tinha marcado, no programa de
nossa estada em Paris, uma recepção no Hotel de Ville - - que
corresponde aí à Prefeitura —, dada pelo sr. presidente do Conselho. Obra maravilhosa dos arquitetos Baliu e Deporthes, o Hotel
de Ville foi inaugurado em 13 de julho de 1882. E' sublime pela
pintura de quadros célebres e magnificência de adornos -- verdadeira obra prima, pela beleza e grandiosidade dos seus salões nobres, de recepção, etc. Poderia ser chamado um Palácio Real.
como é o do Rei de Espanha, cm Madrid. Nele, por duas vezes, foi
proclamada a República em 24 de fevereiro de 1848 e em 4 de
.setembro de 1870. E' como que a Mãe de todas as Comunas da
gloriosa França. À hora marcada lá chegamos 11 horas. Fomos
recebidos com rigorosa observância do protocolo pois nisso os franceses são mestres. No Salão Nobre ficamos esperando o Presidente do Conselho, que, após pronunciar belo discurso de saudação aos brasileiros que ali estavam em sua casa, ofereceu três recordações, como sinal de apreço da velha e fidalga França. Elas
foram oferecidas aos srs. dr. Mário Accioly, procurador da República, dr. Edgard do Nascimento, um dos diretores do Touring
Club do Brasil, e ao Diretor Espiritual da Peregrinação. Todos
os homenageados em poucas palavras, agradeceram a gentil homenagem, que era mais prestada ao Brasil do que a eles, fazendo,
ao mesmo tempo, votos a Deus pela prosperidade da Pátria de
Joana d'Arc e de Santa Teresinha do Menino Jesus. Logo nos
mostraram todo o imenso e luxuoso Palácio, que honra a arquitetura e a pinoteca francesas.
Uma visita se fazia necessária era a Notre Dame de Paris,
ou seja, à Catedral de Paris. Ela está situada onde nasceu Paris,
no lugar, cujos primeiros habitantes foram os gauleses. Na Ilha
de França, onde se ergue a majestosa Catedral, substituindo o
templo dedicado a Júpiter, o pai dos deuses, e depois três pequenas Igrejas que ali foram levantadas.
Maurício de Sully, Bispo de Paris, sob o reinado de
Luís VII construiu uma Igreja, para que fosse maior do que
as três junta, lançando a primeira pedra em 1163. Seu
estilo é o gótico francês, tendo, além da grande nave
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central, duas laterais. São portanto cinco naves. Um transepto
com duas enormes rosáceas. E', realmente, uma maravilha, fazendo a gente rezar com piedade.
Outra visita obrigatória para quem vem a esta belíssima cidade é ir à Santa Capela construída entre 1245 e 1248, por Pierre
de Montreau. São Luís conseguiu a Coroa de Espinhos e outra-?
importantes relíquias, dedicando a elas uma rica capela que se
comunicasse com o seu Palácio, para mais segurança destas preciosidades. A Santa Capela compõe-se de duas Capelas superpostas,
a inferior é dedicada à Virgem Maria. Na superior, guardavam-s;
as relíquias. É admirável, e de deixar a gente embevecida sobretudo pela quantidade de enormes vitrais, pura arte de deslumb;ar.
representando 1.144 cenas, das quais 734 autênticas!
E' mesmo de extasiar !
Lcuvre! Este museu, como um dos melhores do mundo, possui
quadros excepcionais, no original e obras de escultura, de inestimável valor artístico e histórico. Da Grécia tem a Vênus, descoberta em 1820, na Ilha de Milo; a Vitória de Samotracia, ex-voto
erigido na Ilha do mesmo nome em memória da Batalha Naval de
305 antes de Jesus Cristo. Da Itália, vieram quadros de alto valor
tais como os de Giotto, um «São Francisco recebendo os estigmas»;
de Fra Angélico, a «coroação da Virgem». Outros quadros extraordinários, do famoso Leonardo da Vinci, são: A Virgem, SanfAna
e o Menino Jesus, São João Batista, etc. Tudo de surpreender !
A coroação de Napcleão, é obra perfeita, a ponto de se conhecer as pessoas daquela época, é de Delacroix — O deslumbrante
quadro da Liberdade sobre as barricadas, ainda morte de Sardnapalo e Massacre de Scie. Pinturas de atrair a atenção dos amantes
da arte de Rembrandt, o inventor do claro escuro. Pinturas do
século IX, de Rubens (escola flamenga) Courbert e sepultamento
de Ornans- Estes três últimos pintores formam a nova escola de
realismo e classicismc, em relação aos impressionistas, Rubens é da
Escola Flamenga.
Assim se passou o dia, deixando a gente cansada, não obstante ficar constantemente embevecida ante tantas maravilhas d'art.e,
ante tanta explicação com a atenção presa e o espírito iluminado !
É que o espírito é forte e o corpo, frágil. Por hoje basta.

LISIEUX
Lisieux, .15 de Setembro de 1950.
Lísieux fica distante de Paris uns 200 quilômetros, vencidos
em confortável auto-carro. Saímos da Cidade-Luz às 6,30 horas,
cortando toda Paris, passando por diversas cidades, algumas banhadas pelo belo Sena, sempre sereno, a fertilizar imensas campinas, todas bem tratadas, algumas como a Normândia com as pereiras e macieiras pejadas de frutos, que aguçam o paladar dos
excurs onistas. Verdadeiro tapete verde e amarelo, a titã inteiminávei da auto-estrada vai sendo devorada até que se descortina, ao longe, a enorme cúpula da nova Basílica consagrada à
Santinha das Rosas - - Teresinha de Jesus, como a chamamos na
querida Pátria longínqua, o nosso Brasil. Tínhamos combinado,
per telegrama, celebrar a Santa Missa no Altar da tumba da Santinha que disse passar ao Céu para fazer o bem sobre a terra.
Precisamente às 10 horas lá chegamos. Começamos a Santa Missa
cheios de emoção. Parecia-nos estar perto do Cardeal Leme ajudando a Santa Missa na enfermaria onde a querida de Deus deu
o úitimo suspiro. Fomos depois visitar o seu quarto. Aí só encontramos uma enxerga e um pequeno tamborete; indo ao refeitório,
sentamo-nos no lugar por Santa Teresinha ocupado. Quantas recordações piedosas e comoventes! No Convento, só os Papas e
Cardeais podem penetrar. E, como, então — perguntará o leitor —
o sr. entrou na Clausura? Entraram todos os que faziam parte do
séquito de Sua Eminência. Por isso é que eu e Monsenhor Melo
tivemos a sorte ou melhor, a felicidade desta visita. Celebrando,
unidas minhas intenções às dos parentes, superiores e amigos, pedindo sobretudo pela paz universal e da minha estremecida Pátria.
A comoção chegou até as lágrimas, sem me esquecer daquela Rosa
que o sr. Arcebispo do Rio entregou ao provedor da Irmandade
de São Francisco de Paula no dia em que fez a sua comunhão. A
metade da Peregrinação veio em jejum, para comungar durante a
Santa Missa que tivemos a dita de celebrar. Após o último b/vangelho dissemos algumas palavras sobre a vida da Santa que todos
de qualquer categoria, podem imitar na prática de suas virtudes.
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E' Santa Teresinha tão querida no Brasil, que lhe ofereceu a rica
e bela urna de prata e ouro, recamada de pedras preciosas, para
levar, como se vai fazer no domingo, pela cidade, o seu Corpo ou
relíquia. A nossa Bandeira, toda de seda, dá guarda de honra a
este esquife abençoado. Lisieux foi torturada durante a última guerra, que destruiu dois terços da cidade, que agora se reconstrui.
Os 38 peregrinos que nos acompanharam, logo foram visitar a
Casa onde Santa Teresinha passou a sua infância junto a seu adorável Pai, tão cristão -- católico e tão santo, modelo de Pai que
sabe conduzir os seus filhos pelo verdadeiro caminho da felicidade
e das virtudes cristãs das quais é exemplo acabado e sem jaca. A
casa dos Bulssonets, tão tocante e repassada de recordações da
predestinada Teresa do Menino Jesus, que, em pequena, organizou
um maravilhoso altar que é o Presépio ! Ali vimos uma capela que
foi o seu quarto de dormir, onde Nossa Senhora, numa visão, falou
com a nossa Santinha. Digo nossa porque lhe levantamos a primeira Basílica, antes, até, de Roma ! Ó Santo Padre Pio XI relutou
em consentir ao Sr. Cardeal da Eucaristia este desejo porque a Europa ainda não possuía um templo à Santa. Ante, porém, os motivos apresentados, Sua Santidade logo consentiu, com agrado e uma
grande bênção. Vistos os brinquedos e quadros pintados pela Santinha, fomos ver a Nova Basílica que já é um colossal monumento,
para o qual o mundo inteiro está concorrendo. Li o nome do Brasil
em segundo lugar, cronológico ou real. Lembrei-me de que Sua
Eminência o Sr. Cardeal Leme prometera que o Brasil se encarregaria de tomar conta dum altar até acabar a obra, como já está
fazendo a América do Norte. A Basílica tem uma magnífica Cripta
pronta, com 50 metros de comprimento e 30 de largura, toda coberta de mármore e mosaicos ! A Cúpula mede até a cruz 95 metros de altura; de comprimento, 90 metros; de largura, 50 metros,
e o transepto, 60 metros. Todo o mundo católico está concorrendo
para que o Palácio da Protetora das Santas Missões e do Clero
seja maravilhosamente acabado. Vimos a Sala das lembranças:
seus lindos cabelos, verdadeiras madeixas de ouro, cilícios, pinturas suas, como a Divina Face, hábitos, etc. Fomos ao Diorama
onde admiramos em cera toda a vida da Santinha que disse ir aos
céus, para fazer o bem som à terra, desde o berço velado por um
Anjo de Guarda até Leão XIII, a quem pediu consentimento para
entrar no Convento em face da sua pouca idade. Como esta peregrinação do Touring Club do Brasil nos fez bem a alma! Lou•vado seja Deus !

J?í'ca capela onde está o corpo da miraculosa Santa Tcrezinha
- a virgem do Sorriso, tão querida dos brasileiros que lhe
ofereceram uma custosa urna em ouro, prata c pedras preciosas

Vista da linda Cenéve, donde se descortina o Monte Branco, e onde
pontificou o doce Bispo São Francisco de Sales

Chamonix — Alto de Savoia — com a altitude de 1.913 metros. Vista
do Mar de Gelo — com 17 quilômetros de comprimento. Ao lado está o
seu luxuoso Hotel. Destaca-se o cume Dru com 3.754 metros de altitude

Paris, 3.' dia: 16 de Setembro de 1950.
Paris é uma cidade que possui sempre o que admirar. Uns
a vêem por prisma bem diferente, procurando certos divertimentos
e olhando o aspecto puramente mundano; entretanto, é digna de
ser vista pelo lado cultural. Há muitas Universidades, academias,
museus para todos os gêneros; pintura, escultura, arquitetura,
grandes bibliotecas, música, bons teatros, etc-, etc. Entretanto, há
muita gente, que vem da Inglaterra, da América do Norte e, digamos, da nossa querida Pátria, só para ver o Paris noturno, indo
a cabarés, quiçá perigosos à moral e aos bons costumes. Quantos
museus já visitamos, meu Deus ! Cada um no seu gênero, com uma
história e um passado glorioso! Fica-se cansado, é verdade, porém
o espírito, rico de ciência e a memória, iluminada de fatos históricos, que tanto enriquecem o saber. Por exemplo, o Museu dos
Monumentos Franceses no Palácio Chaillet. Representa os tipos
mais importantes, esculturais franceses e várias escolas! O patriótico governo deste país para guardar, aqui essas riquezas e poder
mostrá-las aos que vêm visitar a culta França, mandou edificar um
verdadeiro Templo de arte, onde, em disposição maravilhosa, vemos
todos os estilos: gótico, barroco, romano ( etc., que encontramos
em todas as Catedrais, Basílicas, Igrejas, Conventos e também edifícios públicos da França, mesmo na cidade mais longínqua. Isto
serve para ilustrar e mostrar como a Filha primogênita da Igreja
Católica é realmente, um precioso repositório de cultura. Ficamos
abismados e boquiabertos ante tão soberba maravilha! É pena que
nem todos que visitam Paris venham a conhecer estas maravilhas !
No mesmo Palácio, há, uma espécie de cripta. Há teatro, em
geral para crianças, e, na outra parte, o Museu da Marinha. E'
sublime ! Logo ao entrar encontramos um fac-símile da galera «Santa Maria», uma das de Cristóvão Colombo quando do descobrimento da América. Daí por diante, vimos barcos de séculos passados até os modernos, de hoje, a vapor! Cada um tem sua história
romo o barco de Napoleão, rico, luxuoso, imperial, que parece um
sonho, a vela e a braços. Conta-se que alguém propôs a Napoleão
fazer um navio a vapor e ele não aceitou. Preso em Santa Helena,
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vendo, um dia. passar um barco desse gênero exclamou: «Se tivesse aceitado a proposta eu não tinha perdido a guerra; agora é
tade, muito tarde !». . .
Muito teríamos que ver e vimos pouco, porque era necessário
passar aqui ao menos um mês, só visitando museus e obras de arte.
E por que não dizer obras sociais ? O orfanato d'Auteull, com mil
crianças, em ótima casa bem administrada, apresentando trabalhos
e magníficos que são adquiridos em favor da extraordinária obra
que tem oferecido à Fiança milhares de soldados e homens válidos. No Museu acima, ainda, encontramos os bustos de valorosos
reformadores como :Richelieu, no reinado de Luís XIII e Colbert,
no de Luís XIV. que reorganizaram a frota comercial e de transporte. Enfim, tiramos a conclusão: a França ensina e nós aprendemos, sem desdouro, pois ela é nossa pátria intelectual! Orgulherno-nos disse. Nesta tarde, fomos visitar o Museu Grevin, onde,
em companhia do sr. embaixador dr. José Carlos de Macedo Soares, em 1927, quando no seu palacete, o sempre lembrado dom Leme
e o mons. Lapenda eram hospedados regiamente, já tínhamos estado. Era possível que, depois de 23 anos, houvesse alguma modificação. Quase nada; mais algumas figuras históricas, que sucederam as lá existentes. São figuras feitas em cera com expressão tão
natural e características que só faltam falar. Assim vemos Napoleão
oferecendo uma recepção segundo o costume daquela época; a orquestra, as damas de honra, com o traje a rigor, as pessoas que se
falam, tudo é admirável. O que eu não conhecia, por exemplo, é o
presidente Truman e o Marechal Stalin, generais De Gaulle e De
Latre, etc., etc.! Para mim, em suma, foi uma novidade. E que
dizer do Palácio dos Espelhos maravilhosos! Verdadeiras surpresas. Entra-se; há poucas luzes, que vão morrendo; logo um jorro de
luz que tonteia; surgem corredores intermináveis de colunas todas
iluminadas. De repente, como por encanto, as luzes se apagam,
para surgir, um novo cenário, completamente diferente: aquilo que
era coluna agora se transforma em estátuas de caracteres diferentes, dando-nos a ilusão de um Palácio encantado, onde as figuras,
a música e as luzes encantam, embevecem e deslumbram. Quase
uma hora de madrugada e basta !

Paris, 4.° dia: 17 de Setembro de 1950.
Devemos continuar a nossa jornada cultural. Como escrevi,
estamos em uma Capital que oferece alimento para todos os paladares. Aos estudiosos oferece ilustradas conferências, magníficas
Bibliotecas, Academias e Universidades, como agora na Sorbone,
que realiza um Congresso com elementos de sábios e cientistas, de
quase todo o mundo, inclusive de nossa extremecida Pátria. Paris
assim vista e visitada em os esplêndidos templos e ricos e preciosos
museus é uma grande Escola de sabedoria, onde muito se tem a
aprender. Para isso um mês aqui ainda seria pouco. Hoje, por
exemplo, tive a felicidade de celebrar a Santa Missa na célebre
capela das Irmãs Vicentinas, chamadas as Filhas de São Vicente
de Paulo, no altar maior, onde Nossa Senhora Apareceu a Santa
Marilac, cujo corpo está ao lado. Querendo Deus, sábado irei neste
privilegiado Altar, dizer a Santa Missa. Celebrei depois dos Senhores Bispos de Assis e um do Peru. O Sr. Dom Antônio José
dos Santos, vem à frente duma Peregrinação de São Paulo de 90
pessoas e daqui vai a Roma de Pedro, donde já voltamos, cheios
das bênçãos de Deus, nesse Ano Santo. Assim se sucedem as Peregrinações brasileiras. Nação distante, que está à frente de muitas
doutro lado do Atlântico! Aqui, encontramos brasileiros a 2 por 3.
Vindo à Paris se faz necessária uma visita a Monttmarte onde
está Jesus em adoração perpétua, como em Santana, na Cidade maravilhosa. Lá recitamos o santo Breviário e um terço pedindo pela
Pátria distante. Este monumental templo é efeito dum voto nacional. Chama-se Monttmarte porque tendo S. Deniz sido decapitado pelos romanos em lugar não digno, ele com assombro dos carrascos, como se vê em bela e histórica tela no Panteon, abaixa-se
toma da cabeça e coloca-a sobre o pescoço e anda até cair no
lugar, onde se ergue a Basílica, linda na forma e rica nos mosaicos
e outras preciosidades. Chamado Monte dos mártires, porque ai
também eram em geral, mortos os cristãos como São Rústico e São
Eleutério, cujo sangue, como disse Tertuliano, era a semente de
novos mártires da fé católica. Os romanos, aí, edificaram um templo a Mercúrio, que foi substituído pela Igreja de São Pedro ao
lado da atual Basílica. Como memória, daquele templo existem
dentro da igreja de São Pedro, 4 colunas de mármore, para ates-
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tando memoráveis batalhas e empalhado, o seu cavalo branco.
Dizem que o Marechal não era bom cavaleiro ! E' de impressionai
tudo aquilo que representava a Guerra de antanho ! Que diferença
ante as armas modernas de hoje, sem querer falar na mortífera
bomba atômica ! Os camelos, os elefantes eram como que fortes
ambulantes ! Passamos toda a manhã dentro do Panteon e das
estensas salas do museu. Vimos ale canhão de pau. se bem que
protegido de fortes aros de ferro e tendo por dentro um cano de
ferro com pouca resistência. Imaginemos^o 105 de h o j e ? !
À tarde foi visitado o Panteon dos Civis, onde estão os grandes publicistas e escritores como Lafaiete, Clemenceau, Voltairr,
Jaurés, Gabriel Marceau, Vitor Hugo, os Carnot, Chamberlain,
etc., e, também; ia me esquecendo o grande Monsabré! Está no
Bairro da Sorbonne e dos grandes Colégios, como: o Liceu Luís. o
Grande, Colégio Santa Bárbara, que é o mais antigo estabelecimento educativo da França. Está o Panteon colocado sobre n
monte de Santa Genoveva, com uma cúpula de 83 metros de altura. Foi edificado no ano de 1757, sobre o plano de Soufflot. O
interior é decorado com lindos quadros de pintores célebres (frescos), sobre a vida da Protetora de Paris, Santa Genoveva, atribuídos ao notável pintor Puvis de Chavennes. São quadros extraordinários!
Para terminar o dia, fomos à sede do Touring Club onde o
diretor geral nos recebeu com uma bela saudação, sendo respondido pelos drs. Accioly e Edgard do Nascimento, 2." tesoureiro do
Touring Club do Brasil. O sr. Diretor num requinte de amabilidade ofereceu a cada senhora uma bela rosa e uma taça de champagne e biscoitos. Foi uma simpática recepção que jamais será esquecida pelos brasileiros, que pertencem a primeira Peregrinação
que os Tourings Clubs de França e do Brasil, organizaram. Aqui
é o lugar muito, à propósito, para os peregrinos patentear o seu
sincero agradecimento ao Major Berilo Neves, Vice-presidente do
Touring Club e encarregado de organizar peregrinações frutuosas como esta, que eleva bem alto o nome do Brasil !

Paris, 6." dia: 19 de Setembro de 1950.
E' pleonasmo dizer-se que por mais que se demore em Paris,
mesmo muitos dias, se encontra sempre uma novidade ! Seja de
novos museus, para o visitante, ou novas Igrejas, Praças, etc. Hoje
tivemos a felicidade de celebrar onde Nossa Senhora apareceu
com um mundo na mão, a sua privilegiada serva, dizendo-lhe que
aquele globo, naquela posição, representava a França, para a qual
olhava com carinho maternal.
Mais adiante, em bairro diametralmente oposto, está a magnífica Igreja de D. Bosco, uma das obras e iniciativas do pranteado
Cardeal Verdier, que ergueu cem Igrejas, só em Paris, para que
fossem o constante púlpito a doutrinar contra a injustiça dos potentados, para que houvesse mais caridade e eqüidade na distribuição das riquezas. Lá estão os operosos, Padres Salesianos que,
como aí no Brasil, guardam o espírito do seu fundador, principalmente, em obra de educação nas oficinas para as crianças desprotegidas da sorte. . .
A Praça dos Voges, antiga Praça Real, é um quarteirão muito
considerando, no tempo áureo de Luís XIII, por isso mesmo j todos
os altos senhores do capitalismo, aí vinham edificar os Palácios.
Daí o aspecto que apresenta. Um dos mais finos e cultos espíritos
da época de Luís XIV. Graças as correspondências que trocava com as filhas de Madame de Grignan se possuem os melhores
documentes, que refletem a grandeza daquela época. Hoje, este
grande monumento artístico é importante Museu, que pertence à
Paris, possuindo coleções interessantes da História da velha Paris.
Assim, a cada dia ,se descobre uma novidade, para ser visitacia,
donde tiramos sempre novas lições. E' pena que o tempo seja escasso e muita coisa fique por ser vista. Ontem, à noite, enquanto
muita gente via assistir certos divertimentos, fui com um amigo ver
o Louvre, com os seus salões iluminados, pagando-se por entrada
apenas, 100 francos, o que não é muito, pois o Governo tem que
manter um exército de empregados, e, ainda a conservação, que
despende de verdadeira fortuna. E' uma maravilha o efeito de luz
nos quadros, por exemplo — «as Bodas de Cana, da Galiléia», de
célebre autor, porém, desconhecido. E um quadro que tem movimento, até parece que o austriclinio, obedecendo a voz do Mestre
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Divino, por insinuação de Maria está ordenando colocar a água
nas idras de barro e experimentando o generoso vinho, ainda censurando os noivos por darem o melhor vinho no fim quando o costume era se dar no começo. Parece que não sabia ele, que aquele
dolsuroso vinho tinha uma fonte divina e não terrena, e, por isso
mesmo era o melhor dos vinhos. Quem confia em Maria tudo alcança do seu Divino Filho, que não lhe nega coisa alguma. Experimentem e depois me venham dizer, se foram ludibriados! E'
só questão duma prova.
Defronte deste quadro outro de não menos expressão e de
valor inestimável. E' a tela que representa Jesus em Casa de Simão.
quado dele se aproxima a pecadora Madalena que começa a lavar
com suas lágrimas os pés, depois de untar os seus cabelos com óleo
finíssimo. Por isso, alguns O censuravam dizendo: «se fosse realmente Profeta, saberia que esta mulher era pecadora!» Jesus que
lê os corações, disse: «Simão entrei em tua casa e não me destes
água para lavar os pés e nem untastes os meus cabelos, esta mulher
o fez. Pergunto-te quando se perdoa aquém deve 500 dinheiros e
aquém deve 50, qual dos dois deve ser mais grato? Ora esta mulher
pecou e muito, mas recebeu o perdão de suas faltas, por isso amou
muito c ?e arrependeu ma ; s ainda, eis porque me lava os pés corn
suas lágrimas de arrependimento». Pois bem aquele quadro, com
d admiração dos apóstolos e o rosto penitente da pecadora arrependida, é duma expressão que toca aos corações mostrando a
bondade infinita de Deus, que salva os arrependidos, seja qual for
o seu pecado, por maior que seja.
Saímos daquele efeito de luz deslumbrados e meditando na infinita bondade de Jesus. Na sala de arte cristã deparamos a escultura de sarcõfagos, em um encontramos o Bom Pastor, entre suas
ovelhas; este é consagrado a Lívia Primitiva por sua Irmã, O papel, infelizmente, não me concede mais espaço e aqui, firamos,
dando boa noite.

Paris, 7." dia: 24 de Setembro de 1950.
O magnífico programa que o Touring Club de França preparou, de comum acordo com o Touring Club do Brasil, vem-se
cumprindo à risca de modo que a estada em Paris tem agradado
a todos, pois nenhuma peregrinação particular realizou tanto e permitiu ver tanto. Ontem, por exemplo, fomos a Versalhes, visita
obrigatória para todos que vêm à gloriosa França, de Salette,
Lourdes Lisieux, e também da guerreira Joana d'Arc!
Era o lugar privilegiado para o descanso de Luís XIII, seguido nesse particular por Luís XIV. O grande, quase incomensurável Palácio de Versalhes, universalmente conhecido, foi concepção de Luís XIV. Os melhores artistas do mundo nele trabalharam, de modo que é uma espécie de Palácio encantado ! Foi
residência real durante mais de um século. Igualmente foi sede
de grandes acontecimentos, como a eleição do Presidente da República, elaboração da-Constituição, etc. A Galeria dos Espelhos
do Palácio foi escolhida para, em 1871, nela ser proclamado o Império Alemão. A cerimônia da assinatura da paz, depois da guerra
mundial, em 1919, com a daquele Império também ali se levou a
efeito. Como vêem meus pacientes leitores, Versalhes é o centro
convergente dos maiores acontecimentos do mundo moderno. Antigamente habitavam normalmente o Palácio de Versalhes 2.000
pessoas e extraordinariamente, cinco mil ! E' uma verdadeira cidade com maravilhosos parques, sublimes jardins, quedas dágua e
lagos artificiais, enormes tapetes verdes, imensas galerias, salões
enormes, com esplêndidas pinturas, móveis raros e de estilo daquela
época, etc., etc. Admirável é a Capela, com uma decoração que
causa inveja às nossas grandes e belas Igrejas matrizes e até mesmo
catedrais. A fachada possui mais de 200 metros de largura; e na
parte principal, distinguem-se os Salões da Guerra e da Paz, no
do Centro é o Salão Nobre dcs Espelhos. Aí estão só os aposentos
do Rei e da Rainha, com móveis riquíssimos. Esta incomparável
obra é de Mansard, tendo sido construída em 1698. A Galeria da
História da França é composta de magníficos quadros de grandes
proporções, de Gros, Regnaut, Horace, Vernet e a Ópera, feitos
sob o reinado de Luís XV, por Gabriel. No grande Salão Central,
onde se encontra o Salão de Hércules, estão os apartamentos reais,
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a Galeria dos Espelhos, a escada de mármore, e os pequenos apartamentos de Maria Antonieta, ricamente condecorados como objetos
de arte daquela época. As pinturas dos tetos são qualquer coisa de
sublime nesta matéria, abismando os entendidos e deixando a nós
todos boquiabertos. Na sala do meio está a Sala do Congresso,
bem como a Galeria das Batalhas e o Museu, no qual se encontram
preciosidades que não exi-stem em outros congêneres. A fachada,
harmônica e imensa, não se descreve; é delicada, com linhas bem
definidas. Do seu belo tenaço se descortina o lindo panorama dos
jardins franceses, desenhados por Lê Nôtre, em 1168. Nos seus
bosques, à margem dos lagos, com repuchos luminosos, realizam-se
esplêndidas festas com fogos de artifício que se espelham como
noite encantada nas suas águas tranqüilas, produzindo duplo efeito.
Enfim, saímos abismados de contemplar tanta maravilha realizada
naquela época, parecendo quase impossível fazê-lo hoje!
Antes de chegar a Versalhes, visitamos o Palácio de Malmaison, propriedade adquirida por Josefina Beauharnais quando esposa de Bonaparte. Bonaparte queria muito a esta casa, onde residiu,
quando era apenas Cônsul, vendo-se os seus objetos na mesma sala
em que dava expediente, como: secretária, cadeira, estantes e livros escolhidos, pasta, etc. Quando, porém, Imperador, já achava
aquela casa indigna dele. Habitava as Tulherias e Saint Cloud.
Quando houve a separação entre eles, em 1809, Josefina retirou-se
para Malmaison, onde faleceu em 29 de maio de 1818. Hoje o
palácio é um belo Museu guardando as lembranças de Napoleão e
de Josefina. Conta-se que Napoleão ofereceu o título de Princesa
à sua mãe, mas ela sempre o repeliu, não querendo aceitar de nenhum modo estes títulos que passam. Bem dizia eu: Paris tem sempre o que ver. Há, ainda, em Versalhes, o Grande e o Pequeno
Trianon.
O primeiro foi edificado em 1687 e o pequeno foi feito a pedido de Maria Antonieta, para lá residir.

s!
fl
w
o tá

Paris, 8." dia: 25 de Setembro de 1950.
Quem visita esta Cidade, nossa Pátria intelectual (pois, em
geral, a nossa formação é francesa) encontra Bibliotecas, colégios
dirigidos pelas grandes educadoras francesas, como Sion, SacrcCoeur, Assumpcion etc., nos quais se forma em parte a nossa elite
de modo que o grand tnond, nas recepções, quase que fala só a
língua dos diplomatas. Fui às 18 e 30 horas ao Alço do Triunfo
para assistir à mudança do fogo sagrado, que em pira ardendo
dia e noite, crepita como homenagem ao Soldado Desconhecido que
tombou pela Pátria no campo de batalha defendendo sua honra.
E', realmente, uma cerimônia comovente.
Forma a guarda, vem a música militar, comparecem muitos
combatentes que serviram no campo de honra, em defesa do Sagrado Pavilhão Nacional, alguns, até mutilados. — Silêncio sepulcral ! Há o toque da cometa que chega aos corações, os Pavilhões
dobram-se ante a chama ! Após esse profundo silêncio, a música
toca a Marselhesa. Os corações dos franceses, tão patriotas, vibram. Depois as forças, em marcha batida, voltam ao quartel e a
multidão as acompanha. Vi alguém que beijou a bandeira da
França, o que bastou para um general reformado, comovido, lhe
apertasse a mão ! O povo francês é, efetivamente, um povo grandemente patriota. Dele também devemos aprender esta lição de civismo e patriotismo, não patriotismo, o que hoje, infelizmente, muito
há. Pensam só no estômago, — em se esquecendo aquela que merece todos os sacrifícios — a Pátria. E quando a Pátria correr perigo? Salve-se quem puder e vá para frente o caboclo QO Norte, do
Centro e do Sul ! E' só!
Tínhamos visitado, muito bem, Paris durante o dia. Era necessário visitá-la à noite ! Não pensem, maliciosamente, os caros
leitores, que isso quer dizer visitar Paris por dentro, isto é nos cassinos, cabarés, etc., como muita gente faz. Visitar Paris, aos sábados, domingos e dias de festa nacional com os maiores monumentos e seus repuchos iluminados, feèricamente: é isso o que se chama
visitar Paris iluminado, porque embora todas as noites suas Avenidas, Praças e Ruas estejam iluminadas, não o estão como naqueles dias.
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Isso é posterior a São Luís, Rei de França, costume que vem
de Luís XVII. Assim: a Praça Vandome, ideada por Mansara.
com sua coluna, construída por Luís XIV, é um mimo de arte, pois
a coluna foi mandada erguer por Napoleão para comemorar a
grande vitória de 1805. A estátua foi feita com canhões tomados
00 inimigo. Nesta Praça morreu Chopin. Aí fomos, com muitos
brasileiros, em auto-carro, pagando-se, apenas 600 francos, saindo
do Hotel Normandy, às 9 horas e voltando às 11 e 30 minutos.
Nesta Praça da Ópera — onde estão os cafés chiques, freqüentados pelos brasileiros e todos os turistas estrangeiros, a iluminação
indireta é uma maravilha: dá para se examinar todos os detalhes
das colunas e arabescos das decorações. Este belíssimo Teatro, tão
afamado, foi mandado construir por Napoleão III, e executado e
arquitetado por Garnier. Logo seguimos ã Madalena — a Igreja
original -- construído por Luiz XV. Era um templo grego. Durante a revolução, foi convertida em Templo da Vitória. Entregue ao culto por Luís XVII, aí se realizavam os grandes casa
mentos da gente rica. Em seguida, fomos admirar a Prefeitura, ot
Campos Eliseos, a Praça da Concórdia, o Arco do Triunfo, na Praça das Estrelas -- mandado construir por Napoleão I, que não
terminou, finalmente a Basílica de Montmarte e Notre Dame, cuja
iluminação é maravilhosa. Nada, porém, nos chamou tanto a atenção, como os jorros de água e luz dos imensos chafarizes, que
ficam entre a Torre Eifel e o Palácio Chaillot, que substituiu o Trocadero. Mais de 30 bocas dágua com iluminação multicor, que nos
davam a idéia duma verdadeira cachoeira. Em uma parte os jorros
dágua eram feitos com tanta impetuosidade, formando uma grande parábola, que me veio a idéia de estar apreciando uma parte
da cachoeira Niágara que limita os Estados Unidos da América e
o Canadá. Tudo duma beleza encantadora e deslumbrante. Tenho visto, nos países que visitei, coisas lindas neste sentido, como
a de Chicago que descrevi, esta porém, tem mais originalidade,
Vindo a Paris é preciso vê-la iluminada.

VISITA AOS CASTELOS DO LOIRE
Paris, 26 de Setembro de 1950.
E' preciso fazer justiça ao Touring Club de França e ao do
Brasil, porque ambos têm cumprido o que prometeram e assim se,
porventura, alguma coisa desagradar a um ou outras pessoas, isso
acontecerá em todas as peregrinações; nunca, porém, será por falta
de cumprimento do prometido. Haja vista este passeio de dois
dias aos Castelos de Loire, para o qual as companhias de Turismo cobram de cada pessoa 10.900, com um suplemento de mais
500 francos, para quem quiser banheiro nos hotéis. Nós tivemos
tudo isso, sem maior despesa. Era, portanto, necessário fazer esta
maravilhosa excursão na parte mais rica e produtiva da França,
verdadeiro Jardim. Comecemos por Fontainebleau - - que tira o
seu nome duma abundante fonte, perto do lindo e belo Castelo.
Os primeiros construtores do castelo remontam a São Luís de
França, Rei católico, piedoso e boníssimo. Os construtores mais
eficientes foram Francisco I" e Napoleão I". Este dizia, do famoso
Castelo, que seria a admiração dos Séculos e a Casa dos Reis.
Efetivamente, aí foi, por séculos, residência real- Napoleão aí deu
o seu adeus, em 20 de abril de 1814, à Velha Guarda, numa parte
que ficou sendo chamada, de então por diante, «lugar do adeus».
Assinou, aí, a 5 de abril sua primeira abdicação; entretanto, onze
meses depois, dia, por dia, passava em revista os granadeiros!
Fontainebleau é uma espécie de Castelo encantado com as
suas pinturas, decorações, tapeçaria dos séculos XIII, XIV e XV,
etc. Até se fica a pensar como era que, naquele tempo, se construía
obra monumental como esta que arranca constantes oh! de admiração ! Esta visita foi feita em um domingo, porém, os passeios aos
Castelos que vamos enumerar e às Catedrais monumentais, forani
realizados em dois dias seguidos. Dormimos em Tours, onde, sabendo em que aí existia a Igreja onde São Martinho foi sepultado, logo corri para ter a felicidade de dizer o Santo Sacrifício da
Missa, junto ao túmulo do Caridoso confessor da Fé. Kste viu recompensada a sua caridade de rasgar, seu manto para salvar um
pobre que encontrara à margem da estrada; recebeu-o a noite, do
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Próprio Cristo, que. restituindo-o, disse-lhe: «aquele pobre era"
Eu». Daí é chamado para ser Padre, depois Bispo de Tours, onde
possui belíssima e artística Basílica. Imitemo-lo. Chegamos à linda cidade de Chartres, e logo corremos a visitar sua famosa Catedral, onde se ia realizar um casamento, muito concorrido e feito à
estação da Missa, com grande orquestra, às 11 horas. A igreja,
em estilo gótico, possui 5 naves, extraordinários vitrais, belos altares. A origem da cidade remonta a Júlio César. Aí, Henrique IV,
foi coroado em 1594. Continuemos nossa pitoresca e bela jornada.
Blois. cidade de 30.000 habitantes, com lindas Igrejas, possui
célebre Castelo na História da França. Data do século XIII e foi
edificado por Luís XII. Francisco I construiu a ala do Norte; em
1.653, Gastão de Orleans edificava, por intermédio de Mansard,
a ala do Oesfe. Nele vimos, grandes salões de festas, linda Capela
salão de Biblioteca e muitos e enormes tapetes feitos pela famosa
tapeçaria de Gobelins. É em estilo Renascença e foi edificado de
1315 a 1524. Vimos os apartamentos da Rainha de Médiris, onde
ela morreu em 1859. Visitamos o triste local onde o Duque de
Guise foi assassinado. Assim, a gloriosa França é cheia de tradição de priscas eras!
O Castelo de Chaumont, estilo gótico e Renascença, remonta
ao X século. Nele vemos grande escada de Luís XIII, a sala da
Guarda, de 1560, belos tapetes de Beauvais, armas e armaduras,
sala de conselho, rom faianças italianas quarto de dormir de Catarina de Médicis, com esculturas da Paixão e tapeçaria de Luís XII
e o quadro do celebérrimo astrólogo Rugiert. Este Castelo conta
a história dos Blois, Dianna de Beitier, Catarina de Médicis, etc.,
etc. De seu terraço se descortina o belo Loire. Enfim, fomos visitar, ainda, os Castelos de Chambord, estilo pura Renascença, de
1520; Vandome, dos séculos XIV, XV e XVI. Fiquemos aqui
porque há, ainda, na França muitos e muitos Castelos, cuja história rememora um passado de tradições heróicas e também tristes.
Lembremos a história de Joana d'Arc em Orleans, cuja linda Catedral foi alvejada pelos obuzes da amaldiçoada guerra, sacrilegamente. Gótica esta uma jóia de arte e beleza, é a Catedral de Tours,
que vimos iluminada. A França das grandes e artísticas Catedrais
góticas é certo catolicíssima.
Para me despedir de Paris fui a Sacré-Coeur de Monttmarte
para celebrar no Altar da Adoração Perpétua como aí, em Santana. Lembrei-me dos Cardeais Leme e Câmara.

MARSELHA
Marselha, 30 de Setembro de 1950.
Dado o último adeus a Paris, com mais um grupo de brasileiros, partimos em direção à querida Lourdes, que sempre enche
o coração de alegrias novas. Paisagens magníficas e surpreendentes, cidades grandes e movimentadas, como Bordeaux, até que
às 6 horas já surgem as terras da belíssima Basílica de Maria Lourdes dos Pireneus. Todos dizem: «eis Lourdes, Lourdes!»
Eram os da família Bastos e Aristides, de São Paulo, José Neves,
irmão do vice-presidente do Touring Club do Brasil, tenente-coronel Berilo Neves, um padre colombiano, Vicente Hestrepo, que
se incorporou à nossa peregrinação, e eu. Logo fomos à Casa
Santo Tomás, hospedagem só para sacerdotes. A meio do caminho
já tínhamos solicitado por telegrama, que custou barato, 650 francos apenas, ao Diretor do Santuário, a graça de celebrar na Gruta
privilegiada onde, em geral, só os Bispos celebram, e o pedido foi
atendido.
Na pauta já encontramos o nosso nome para celebrar às 9,30
horas. Convidados os peregrinos, que comungaram nas primeiras
Santas Missas, na hora marcada ou melhor, muito antes, lá já estávamos, preparando-nos para o Santo Sacrifício. Com que emoção
celebramos ali bem perto onde, por 18 vezes, Nossa Senhora falou
à sua dileta e privilegiada Bernadete ! Ao terminar a Santa Missa,
um Bispo vai à tribuna, e faz a despedida a Maria em nome de sua
numerosa peregrinação, acompanhado de uns 30 sacerdotes. As
4,30 minutos, assistimos e acompanhamos de perto, ao sr- Bispo,
que levava o Santíssimo Sacramento, abençoando mais de uma
centena de enfermos, uns em estado grave. Quantas lágrimas,
sobretudo, quando um sacerdote, em italiano, espanhol e francês,
pediu a Maria para alcançar de seu Filho a saúde para os enfermos!
Quantos de braços abertos, chorando, esperavam sua hora,
como que ouvindo a palavra do Mestre como outrora na Galiléi^:
«toma o teu leito e anda». Quem sabe, se alguém, em chegando
ao Hospital, poderia erguer-se sozinho. Na semana passada um
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felizardo foi, instantaneamente curado. Muitos se curaram nalma,
que se purificou e, por isso, mais conformados, voltaram às suas
casas. Vi um sacerdote paralitico que chorava, confesso chorei
com ele a desdita, ou quem sabe? sorte porque assim, suportando
a sua pesada cruz talvez se purifique mais de suas faltas, tornandose mais querido de Deus e de Maria. Vimos em quadros na tela
de cinema, com explicações dadas por um sacerdote, às 18 aparições e, ainda, o panorama onde está em pintura, toda a história
desses milagres. À noite houve a procissão das velas, na qual
tomamos parte, para depois, no átrio das Basílicas, ficarmos para
contemplar aquele espetáculo único de fé e beleza. Melhor e mais
bonito, repetindo a frase de Dom Leme após o Congresso de Recife, só pode existir no céu ! Realmente, não se tem frase apropriada para descrever aquelas Ave-Marias, cantadas em diversas
línguas, com a mesma música, e, como que, só se ouvindo uma
língua ! É uma maravilha que faz comover a alma. Como descrever aqueles ziguezagues, um por dentro do outro, que entontece a
gente? Luzes que passam umas pelas outras, e não se confundem,
para depois se reunirem em uma massa compacta de mais de 5
ou 10 mil pessoas que entoam o Credo em Latim e, por f i m , a
Salve Rainha, também em Latim. Tínhamos a idéia da Igreja primitiva - - uma só alma e um só coração. De noturno, partimos
para Marselha a fim de darmos a despedida aos queridos companheiros de quase 4 meses de peregrinação. O paquete recebe as
malas, depois, os passageiros; saudades, adeuses, recomendações,
manifestações de apreço ao representante do Touring Club de
França pelos bons serviços prestados aos peregrinos, e, por último,
um grande silvo da máquina avisando-nos a hora da partida. Saímos com nostalgia n alma, por não poder voltar, ante o compromisso assumido para com Nossa Senhora, de assistir à proclamação do Dogma da sua Assunção em corpo e alma ao Céu. Marcavá o relógio 20,30 horas, quando partimos para o Hotel. Nesse
mesmo dia, em duas horas, de auto, com a ilustre família Bastos,
corremos Marselha sua bela Catedral, as Basílicas de Nossa Senhora da Guarda, que fica colocada como a Penha de Vitória, lá
no pico da montanha, recebendo as peregrinações e os votos daqueles nautas e aeronautas que em perigo chamaram e imploraram a sua proteção. Daí as graças recebidas, bem representadas
naqueles aviões e pequenos barcos dependurados, como troféus de
Maria, salvando de perigos mortais tantas criaturas. Visitamos a
Igreja de São Lázaro, ressuscitado por Nosso Senhor.

TURIM
Turim, 3 de outubro de 1950.
De Marselha, em auto-carro, fomos novamente a Nice, para
daí, no dia seguinte, após a Santa Missa, irmos a Turim, a fim de
visitar o bom colega e amigo Padre Carlos Leôncio, pernambucano, que foi diretor do Colégio Salesiano do Recife e que, chamado pelos seus superiores hierárquicos, aqui ocupa posição de
relevo, como diretor da Faculdade de Pedagogia, fazendo notável
figura pelo seu saber e inteligência.
Belíssima e encantadora viagem, através de parte da Cote
d'Azur e montanhas abruptas, com abismos enormes, caminho serpenteado e que, passando as fronteiras da França, entra na Itália.
Chegando ao planalto, ainda se vêem os horrores da guerra, pelas
incalculáveis destruições, de fazer arrancar lágrimas, pois, aqui,
são notáveis Templos dos quais só restam pedaços de paredes;
ali, hospitais que não foram respeitados, pontes destruídas etc.,
tudo desolução, miséria e morte. Hoje, quanta viuves, orfandade?!
Turim, de certo, muito sofreu com a guerra. O meu amigo
Padre Leôncio contou-me horrores e mostrou os prejuízos incalculáveis da destruição. A cidade está reagindo, admiràvelmente,
mesmo mais do que certas partes da França que também muito
sofreram.
A minha primeira visita, já se sabe, devia ser a Valdoco,
onde se encontram as melhores lembranças de D. Bosco, o modelo prático de santidade e de pedagogia moderna, pois é a educação preventiva que carinhosamente faz a criança não cair no
erro.
Aí. na magnífica Basílica de Nossa Senhora do D. Bosco, a
Virgem Auxiliadora, tive a ventura de celebrar no altar onde está
o corpo do santo educador da mocidade. Podeis imaginar, queridos e pacientes leitores, com que viva emoção ali celebrei, hoje,
dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, pedindo pela felicidade
de minha Pátria longínqua, no dia em que se vai escolher aquele
que deve 'dirigir os destinos do Brasil. Em seguida, fomos visitar
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o quarto do santo, onde estão todos os objetos de que fez uso.
Vimos o altar onde, já velhinho, celebrava o Santo Sacrifício da
Missa; a sua secretária, livros, escritos e mais de 100 livros publicados, batinas etc., etc. Tudo serve para grande meditação. A
casa ainda foi edificada pelo santo da mocidade. Hoje, os salesianos, no mundo inteiro, estão em quarto lugar, com perto de
19.000 apóstolos sociais. Teve a bênção de Jacó, vendo os seus
multiplicados como estrelas do céu, não só na terra, como também, no céu, onde já há tantos santos.
Fomos à sede da Universidade Salesiana — a Crocheta. Lembramo-nos do saudoso Pé. Rota, que ali nos hospedou carinhosamente, creio que em 1927, principalmente por um fato de que
jamais me esquecerei. Saindo para Gênova, a meio do caminho
notei que me esquecera da minha máquina fotográfica. Um senhor amável, vendo que eu procurava qualquer coisa, perguntou
- «que há?» Disse-lhe o que havia. Qual não foi a minha surpresa quando ele, que era empregado da Fiat, me propôs voltar,
fazendo 3 horas de viagem, chegando a Turim às 21 horas, para
de lá sair às 24 horas e trazer a máquina. Já se vê que eu não
podia aceitar aquele sacrifício, que só se poderia fazer para chamar um médico ou um sacerdote a fim de atender a alguém mor
talmente enfermo; ademais, eu não podia dispor senão de 15 liras
das 100 que me restavam para passar um dia em Gênova. Ele
aceitou e eu lhe fiz um cartão para entregar ao Padre Rota, a fim
de poder receber o objeto. Confesso que disse comigo mesmo:
foi-se a máquina com o dinheiro. No dia seguinte, quando ia embarcar, disse ao «cicerone»; «Vamos aqui ao Hotel Colombo para
receber a minha máquina». Ele pegou-me pelo braço e disse: «Não
perca mais o seu tempo, o senhor está é roubado!» «Não, disse
eu ao bondoso italiano, vamos, e, lá chegando, perguntei ao porteiro: «Porventura, aqui não entregaram uma máquina fotográfica
par mim?» Abriu uma gaveta e perguntou: «É esta?» Sim, era
aquela! E junto tinha um bilhete que rezava assim: «Quando
chegar a Lourdes, reze uma Ave-Maria por mim!» Não é de edificar?! Eis a honestidade do bom povo filho da nobre e hospitaleira Itália. Mais uma visita à Catedral, para rezar junto ao altar.
ao lado do Padre Inspetor Alcides Lana, onde se acha o Sudáno
que envolveu o Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que guarda
a marca da frente e das costas do Divino Mestre; é para impressionar! Como nos fez bem aquela visita, que nos ensina a meditar
no amor de Jesus para conosco .Bendita seja esta viagem, que nos
recordou tantas e tão vivas emoções que elevam o coração para
Deus !

Turim, 5 de outubro de 1950.
Cotolengo! O que é? E' a mesma coisa que Pequena Casa da
Divina Providência. Cento e cinqüenta e dois anos são passados
e esta obra que foi o sonho doirado do Santo Cotolengo e preocupação do Rei Carlos Alberto que, vendo fugir a saúde, com a
idade avançada, do Fundador da maior cbra de caridade, até,
então conhecida no mundo universo, tinha dúvidas sobre a manutenção da mesma após a sua morte. Por isso chamou o Santo
em seu Palácio real. Então, o Santo mostrou pela janela do Palácio a mudança da guarda e disse-lhe sorrindo: «assim se fará
comigo, Deus enviará outro guarda para cuidar da Casa». Profetizou bem, porque até hoje, e até durante a Guerra, nada faltou
para a manutenção de 8.000 pessoas num território de 87.275
metros quadrados. Verdadeira cidade, maior do que muitas Cidades do Brasil, sem contar com us casas sucursais que atingem o
número de 14.000! Para despertar mais confiança em Deus, aqui
vão os seguintes algarismos, para que os meus leitores compreendam a razão por que devemos nos entregar, confiantemente, nas
mãos de Deus, sem preocupações com o que havemos de comer e
vestir no dia de amanhã. Para manter 8.000 doentes, das mais
variadas e horríveis moléstias, que os outros hospitais não recebem, sem pedir esmolas e nem fazer reclamo, nesta Pequena Casa
da Divina Providência se consomem por dia 20.000 quilos de farinha, desmanchada em pães, como vi na padaria mecanizada, nela
trabalhando surdos, mudos, dirigidos por uma só Irmã, das 2.000
que servem, alegremente, em todos os misteres no imenso hospital. As irmãs pertencem a 12 congregações, que, embora, cada
uma observe seus estatutos, vivem em plena harmonia. Três bois
são sacrificados diariamente para a manutenção dos habitantes
desta numerosa Cidade de enfermos. Cento e cinqüenta quilos de
sal, 1.000 dúzias de ovos, 3.000 quilos de batatas são gastos
diariamente! São necessários quatro milhões de liras para comprar
a carne e três milhões e meio para o leite que se consome com as
pessoas hospitalizadas! Oh! Providência! Os doentes são aceitos,
qualquer que seja a religião a que pertençam, entreanto, dos três
que cotidianamente morrem, em média, nenhum, até hoje, morreu
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sem receber os Santos Sacramentos! Deo grafias. Para substituir
os que morrem há grande quantidade de candidatos...!
Nada falta, e, cada dia, chega de todas as partes o alimento
necessário para os doentes. E' que as religiosas que garantem
o bom andamento, oram a conselho do seu Fundador que lhes
dizia : "Se quiserdes as despensas cheias, esvasiai as píxides.
comungando as partículas". Por isso, visitando aquela imensa
cidade de doentes epiléticos, dementes, cancerosos, tuberculosos,
velhos e outros inutilizados, vi em cada enfermaria um altar, onde.
cada dia, um dos 30 calelães celebra a Santa Missa e distribui a
Santa Comunhão aos milhares de enfermos, que podem comungar.
A manutenção, pois, desta Casa é um milagre contínuo. . .! Morrem por dia, três, em geral. O Santo pensou até na formação do
Clero para esta exemplar obra, que nem protestantes, nem espíritas ou comunistas, jamais poderão fazer e manter, sem pedir
óbulcs e sem auxílios de associações ou governos. Das Congregações lá existentes umas se dedicam só a orações pedindo pelas
autoridades eclesiásticas e civis- Há, também, um Seminário que
ofereceu à Santa Igreja dez bispos e muitos párocos a Turim,
Anualmente, no Curso secundário, estão matriculados 66 alunos, e
no superior, filosofia e teologia, 18.
Saí daquela visita desejoso de que os ricos de minha Pátria
viessem vê-la, para, espontaneamente, ajudá-la e destarte, poderem merecer um lugarzinho no Céu. Outra obra que tem o dedo
de Deus é a de D. Bosco. Fui hoje, com o bondoso Padre Leôncio e 4 seminaristas brasileiros, visitar Bechi, onde estudou e foi
«garçon» o Educador da Mocidade, D. Bosco; Seminário em que
estudou, a humilde Casa em que nasceu e viveu, em Bechi. Orei,
na primeira Igreja Salesiana, e vi os lugares da sua dormida e dos
seus sonhos que se fizeram realidades. Conheci, ainda, o lugar
em que fez suas mágicas e acrobacias, para, depois, dar o Catecismo às crianças e a homens que o admiravam, se equilibrando
na corda bamba. Ergue-se ao lado daquela Casa, tão pobre e de
tantas recordações, um Templo levantado em homenagem à Virgem Auxiliadora, e um Educandário para 200 crianças pobres
internas, que aprendem a trabalhar na melhor das tipografias,
marcenarias e outras das Casas Salesianas. Vimos também onde
nasceu o Beato Domingos Sávio. Tudo belíssimo!

Turim, 7 de Outubro de 1950.
Não era mais do pensamento escrever outra carta de Turim.
Entretanto sendo uma Cidade de primeira ordem da bela Itália,
com magníficas obras sociais, limpa e com lindos jardins, alinhadas ruas e esplêndidas avenidas, templos suntuosos, como a Consolata, Patrona da Cidade, não me era possível partir sem escrever algumas palavras mais, a respeito. Era o último dia de estar
junto ao grande amigo Padre Leôncio, conterrâneo, seminaristas
brasileiros, alunos da Universidade, seção - - Filosofia, que funciona no Palácio Contim Rebaldendo - - porque foi edificado e
doado aos Salesianos, na pessoa do seu Superior Geral, Dom
Ricaldonne, para nele não só funcionar a modelar oficina de mecânica, bem como as outras de marcenaria, alfaiataria, e sapatarir.,
tudo admiravelmente mecanizado, como também o Ateneu, filosofia e pedagogia que fazem parte da Universidade Pontifícia. O
Superior Geral num gesto de Gratidão quis que esta importante
Casa de Instrução tivesse, o nome do seu doador.
Ccrri todas as dependências e fiquei maravilhado, dizendo
comigo mesmo se o Padre Daniel, Diretor das Escolas Profissionais de Niterói, estivesse aqui ficaria com água na boca, porque
realmente honra a congregação Salesiana, que mantém 200 internos, quase todos gratuatos ou gratuitos, porque a Casa aceita até
100 liras ou menos, caso queiram dar. A vida aqui é caríssima.
O dia mesmo para um colegial custa, no mínimo 1000 liras ! Esta
obra é, por assim dizer, a menina dos olhos de D. Ricaldonne.
Sabendo que no maior hospital do mundo - - inteiramente
gratuito -- o Cotolengo -- tinha falecido o nosso Colega Padre
Melquíades, cura na Arquidiocese do Rio, cercado dos carinhos
do Padre Leôncio, Padre Pascoal e outros e das beneméritas Irmãs
do Santo Cotolengo, recebendo todos os Sacramentos e dizendo :
«agradecer a Deus morrer naquela Casa Santa de tanta Caridade», sendo depois sepultado, condignamente e, ainda, recebendo
um sufrágio solene na Imponente Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, queria, também, prestar-lhe minha homenagem celebrando no Altar do Beato Domingos Sávio a Santa Missa de
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Requiem em sufrágio de sua alma, representando o clero do Brasil. Feliz de quem vem ganhar as indulgências do Ano Santo e
depois vai ao Céu.
Não conhecia a Consolata. E' uma Igreja de cunho diferente.
Tem a forma duma Estrela, com Capelas riquissimas. Em uma
delas está o corpo do simpático Santo José Cafasso, cognominado
- a jóia do clero italiano! Sobre ele escreveu o Cardeal Cario de
Saloti esta impressionante frase: "Nesta hora trágica da história.
em que o gênio do mal deprime os valores do espírito, dedico esta
página ao clero italiano, para que inspirando-se no exemplo do
novo Santo, modelo insigne de todas as virtudes sucerdctais. nela
encontre estímulo para restaurar o senso cristão na alma da Pátria,
chamando-a à tradição da Fé e da piedade das quais está tão extraviada .
Sua Eminência já escreveu três vidas deste extraordinário
Santo, que não só é modelo do clero Italiano, como o de todo o
mundo, principalmente o do meu querido Brasil, onde é heróico,
pois enquanto aqui um sacerdote é para 200 a 300 pessoas na
minha querida Pátria e para 20.000 e 30.000, daí, a razão de
tanta gente, boa de coração, generosa d'alma, mas, infelizmente
sem a instrução precisa por falta de padres que, lhas dê.
Rezemos ao Sacerdote Eterno Nosso Senhor Jesus Cristo para
que. não só suscite novas vocações sacerdotais como desperte também generosidade nas pessoas ricas ou para manterem um protegido, que tenha vocação no Seminário ou constituírem uma Bolsa para garantir uma vocação pobre, dando a Igreja um Padre.
Santo Cafasso foi não só confessor de D. Bosco, outro Santo dos tempos modernos, como também, por assim dizer o fundador
dos Salesianos, porque foi quem animou a D. Bosco prosseguir no
seu santo intento, não compreendido nem pelos seus colegas que
o tinham por idiota, chamando de mania o seu apostolado de
salvar a mocidade.
Hoje está aí não só com admiração de todos, como também
com bênçãos e aplausos da humanidade, que proclama, bem alto,
a benemerência deste Santo, que encontrou em outro Santo o estímulo de realizar a sua obra que hoje espanta o mundo inteiro.
De São Cafasso, pérola do Clero, escreveu em resumo o Eminentíssimo Príncipe Cardeal Cario: «modelo de pureza sacerdotal,
exemplo de cultura teológica, no confessionário e no púlpito, combatente ao erro, com bondade de converter, de governar, esplendor de santidade, devotíssimo de Maria, mortificação de asceta,
hoje no Céu».

LUCA
Luca, 9 de Outubro de 1950.
Luca é uma cidade dos primeiros séculos do Cristianismo ou
mesmo anterior a ele, é murada, como ainda hoje se vê, com a
grande porta que à noite era fechada para evitar o ingresso do
inimigo. Há, portanto, a cidade intra-muros e a extra-muros!
Muito limpa e tranqüila, penso que não passa de 30 mil habitantes. Destaca-se pela sua Catedral de estilo romano, quiçá do
século sétimo. Deu celebridade o "Simulacro do Vulto Santo' .
que segundo a tradição foi esculpido em Ramla que fica entre
Joppe e Jerusalém, por São Nicodemos.
Conta a lenda, que este escultor, discípulo do divino Mestre,
depois de sua morte se retirou para aquela Cidade de Ramla, onde
esculpiu em cedro do Líbano aquela venerável e milagrosa Imagem, mas quando devia fazer a cabeça - - realmente é o mais
difícil, começou a orar para ter a boa inspiração e adormeceu.
Logo que desperto uteve a agradável surpresa de ver o trabalho
concluído, com uma bela e perfeita cabeça e seu lindo rosto, atribuindo a um Anjo. O antigo escritor •— Lebônio — escreveu que
São Nicodemus esculpiu esta maravilhosa obra, não como arte
humana e sim divina, tal a sua perfeição, que não é devida a
artista humano.
Um histórico da Terra Santa narra que São Nicodemus ao
lado de Maria Santíssima junto a este famoso Crucifixo pregou
aos primeiros cristãos. Diz-se que São Nicodemus no fim de sua
vida, confiou este maravilhoso Crucifixo ao seu Amigo Isaccar
a fim de guardá-lo, sendo conservado no Oriente até o ano 742.
Nesse mesmo ano o Bispo piomontês Guafredo em sonho teve
uma visão de que esta imagem de Jesus Cristo estava perto e foi
à casa de Seleuco, onde estava guardada a Imagem, na Palestina,
indo em santa peregrinação, vê-la, mas lhe foi negada da existência da mesma. Com habilidade e promessas de muito valor
e outras recompensas, terminou cedendo ao Sr. Bispo a Imagem,
feita pelas mãos de São Nicodemus e terminada pelo Anjo, como
acreditara o piedoso Santo autor da Milagrosa Imagem. O Bispo
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temendo traze-la à sua Cidade, resolveu colocá-la em uma Nau
sem vela e deixá-la a mercê das ondas, para segundo a vontade do
Senhor, aportar em lugar digno de ali ficar ;
O seu temor era que caísse nas mãos dos iconoclastas. A
nave abandonada à sua sorte, guiada pela Providência Divina fez
rume ao porto de Luni; o povo vendo aquela misteriosa barca caminhando sem velas e sem remos, toma diversos barcos e vai ao seu
encontro. Porém, a Nau mais se distancia, velozmente dos barcos
que a querem alcançar. O Bispo de Luca teve uma visão do Divino
Vulto que se aproximava, reúne o Clero e seculares dizendo-lhes
que um Anjo lhe anunciara a aproximação do Divino Simulacro.
Qual não foi o espanto de todos vendo que, logo, a presença do
Bispo a Nau ruma ao seu encontro, com alegria dos luneses e
luquenses que disputam a primazia da preferência do celeste presente. O Bispo coloca a divina relíquia em um carro, puxado
por deis animais e estes a levam para Luca. Em compensação, o
Bispo deixa preciosas relíquias que trouxe da Terra Santa em
Lune, onde até hoje se conservam. Colocada a preciosa relíquia
na Igreja de São Frediano em 790 foi procissionalmente transportada para a Catedral de São Martinho, dentro da qual foi edificada uma rica Capela para o divino vulto, onde até hoje se
venera, enriquecida de muitas indulgências plenárias, ganhas nas
principais festas de Nosso Senhor e de Maria Santíssima, inclusive o privilégio das Missas Gregorianas. Aí pedi pelo meu querido Brasil, pelos superiores, parentes, amigos e pessoas que se
recomendaram as minhas pobres orações.
Uma vez em Luca era necessário visitar o Corpo de Santa
Gema Galgani, o exemplo da piedade e mortificação cristãs. Ali
já estivera com D. Barreto e D. Leme, rezando junto a seu pobre
e simples túmulo. Agora, tudo está diferente. Uma vez beatificada, já tem uma bela Igreja que se ergue em sua homenagem,
estando o seu corpo no Altar mor, onde rezei pela Pátria longínqua e pela paz universal, deixando o meu óbulo. Tive a felicidade
de falar com a superiora que me regalou uma preciosa relíquia da
Santa, que tanto se sacrificou pelo Divino Mestre, que procurou
imitar, oferecendo os seus grandes sofrimentos pela conversão dos
pecadores. E' rara a jcvem no Brasil, que não tenha lido a vida
desta Santa que soube heroicamente sofrer. Agora imitemo-la e
rezemos pela sua canonização, para breve.

MONTECATINI TERME
Montecatini Terme, 13 de Outubro de 1950.
Cura musicada
Parecerá estranha, ao leitor amigo, esta denominação ! Que
significará? Quiçá algum fluido, através de ondas hertzianas, influindo no organismo para curar-lhe as mazelas? Não é bem isso,
mas é um tratamento que se faz com muita alegria, bebendo a
abençoada água, dada por Deus, enquanto se estão ouvindo magníficas músicas do nosso Carlos Gomes, em seu famoço «Guarani». Listz, na «Rapsódia». Salabert no «II Paradise dei valzer». Chopin, em «Tristezza». Mascagni em «L'Àmico Fritz».
Verdi, no «Rigoletto» - - Fantasia. De Ambrosi na «Rapsódia
Napolitana». Herold em «Zampa-Sinfonia», etc., pois seria um
nunca terminar se quisesse enumerar as músicas, que se ouvem,
de manhã, de 8,30 às 11 horas, e no Jardim da Fonte Toretta de
16,30 às 18,30 horas. São sempre músicas variadas sob a batuta
do grande maestro Danti Bigi, que é simplesmente mágico em seu
violino, que ri, fala e chora. A gente fica com o gosto artístico
apurado e com sincera mágua quando ouve estas músicas de «jazz»,
que eu chamo a anarquia da bela arte de Santa Cecília. E' o que
se dá com certa pintura que se chama «futurista», como aquelas
do Ministério da Educação, do nosso País, as quais parecem mais
retalhos de papel cortados por crianças de 4 anos e colocados, irregularmente, uns nos outros. Não quero falar a velha arte dos
italianos, com o imortal Murillo, ou com o maestro Carlos Gomes,
ou Verdi, ou Mascagni. Que acham os pacientes leitores?
Montecatini. Cidade Jardim, como é, com justiça, chamada
encanta, embevecei O hóspede aqui se sente bem. Agora compreendo, como um homem da estatura moral e intelectual de Dom Sebastião Leme, procurava esta Estação Aquática para, não só repousar (dado.o seu clima ameno), como também pelas suas águas
realmente quase miraculosas! E por que não ? Não foram elas há
mais de século, dadas por Deus, o Mesmo que nos dá o ar que respiramos? Têm uma virtude especial para cada moléstia. Por isso,
esta pátria das artes quis erguer diversos Palácios, ver verdadei-
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rãs belezas de arquitetura para neles colocar as fontes, cercadas
de Jardins e Parques, que os edifícios tornam uma Cidade-sonho.
ou diríamos melhor, Ciclade-scrriso, porque todos se sentem
tão bem que conservam nos lábios o sorriso que traduz felicidade
e bem-estar. Assim, as infecções gástricas, catarrais, engorgitamento hepático, colite e tudo o que se refere a intestino, afecções
do pâncreas, diabete, obesidade, etc., etc., tudo se cura nesta estação encantadora. Ao som da música bebe-se esta maravilhosa
água que Deus nos deu e pelo que muito lhe devemos agradecer,
pcrque há, infelizmente, muita gente que apesar de curada, disso
não se recorda, ficando na lista dos nove leprosos curados que não
tiveram aquele gesto da gratidão, citado, numa parábola, pelo Divino Mestre.
Entre os importantes estabelecimentos onde estão as águas,
acha-se Tettucio. Suas linhas recordam as linhas arquitetônicas
da Terma Romana, toda revestida de mármore e belas pinturas,
cercado de imenso Parque, que é uma delícia percorrer onde se encontra o Edifício Regina, jóia de arte clássica. No Tettucio, é
que se faz durante a Estação, diariamente, o Concerto, cujas músicas quase celestiais ajudam a curar milhares e milhares de enfermos, que pagam, de entrada quotidiana, afora as gorgetas, 250
liras e pelos banhos 750. Só assim é que se pode manter aquele
conforto e certo luxo, pois há para os pobres, fontes mais baratas
e até, gratuitas. A Terma Leopoldo, severa em seu estilo cláss:co.
é destinada apenas a balneoterapia e fangoterapia. No centro,
há grande espaço circular que recebe a Água Leopoldina. O monumental «Tamariol» ê gracioso, exemplar de estilo medieval e
toscano. O «Excelsior» é outro verdadeiro Palácio, em estilo moderno, e, como Poços de Caldas, munido de modernos instrumentos para diversas aplicações de: hidroterapia, rádio-emanoterapia,
inalação, banho de acido-carbônico, etc. A «Torretta», colocada
em alta posição a meio do poético e lindo parque, é onde se realizam os concertos à tarde; aí se bebe a água para efeito diurético.
havendo sempre muita gente. Há, como disse, fontes gratuitas para
os que não podem e que são em geral, filhos da terra. A estação
vai de l de abril a 30 de novembro. Muitos brasileiros fazem
esta Estação; agora mesmo, estão aqui diversos entre os quais o
Sr. Ministro Luís Sparanho e Dr. Rosa Magalhães, Conselheiro
da nossa Embaixada em Paris. Eis o que é Montecatini.

MONSUMMANE
Monsummane, 17 de outubro de 1950.
Montecatini, de cujas fontes medicinais já escrevi, na última
correspondência, bem como de seus maravilhcsos parques e avenidas de tal modo arborizadas que lhe dão um encanto sorridente
e poético, é também, uma cidade de cultura, e adiantado ensino.
Há um Liceu do Governo que prepara alunos para escolas super.ores, bem como Escolas Magistrais, que preparam alunas para
professoras, confiadas às Irmãs Salesianas com 600 alunas, e às
Irmãs de São José da Aparição, com 500 alunas. Nestes estabelecimentos de ensino primário e secundário, para alunas internas e
externas, o estudo começa desde o Jardim da Infância até a professora diplomada. Há, neles, muita higiene e acurado método de
ensino.
Existem grupos escolares, e, ainda, escolas particulares, observando o regulamento do Estado que mantém seu fiscal. Estas
duas Congregações Religiosas, quase com um século de existência, se dedicam ao Ensino e às Missões, e, também, aos hospitais.
Aqui, está Montecatini baixo, porque a 290 metros de altura está
a alta Montecatini, que domina o lindo Vale de Nievole perto de
Florença, Pistoia, Luca e Piza.
Toma o seu nome do antigo Castelo de Montecatini. Foi
muito disputada e sofreu muitas guerras entre guetos e gibelinos
em 1339, caindo o Castelo na mão da República florentina. Depois
dessa época é que se começou a fazer o estudo das águas, que
pareciam medicinais, e cujas virtudes estavam ocultas. Os grandes estabelecimentos de banhos e fontes de beber são de pouco
tempo, talvez de 30 anos para cá, surgindo o Montecatini novo e
belo, pelo clima e pelo panorama.
Em Montecatini alto está a Matriz antiga, bela no seu estilo
romano e rica no seu precioso tesouro sobretudo o crânio da Santa
Bárbara, a sua Protetora cujo auxílio pedimos durante a tempestade, de cujos raios ela nos defende miraculosamente. Ela foi
mártir de sua Fé em Jesus Cristo, executada pelo seu progenitor.
Guarda esta Igreja um magnífico Museu de paramentos de 1570,
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bem conservado. Conta-se que Dante Alighieri, depois de ter combatido a fa'-ange dos gibelinos, como escreve Pisaini, cansado da
penosa jornada, repousou sobre a ponte da velha estrada de Montecatini, que hoje, se chama Ponte de Dante. «Si non é vero é bene
probato». Este combate deu-se em 1315, comandado por Ugucione da Fagiola, à frente de muitos civis assolados e florentinos,
que em 1330, conquistaram o Castelo. Desta Cidade fomos, eu e
o Padre Luís, pároco da Calábria, visitar a Matriz e o riquíssimo
Tesouro da Matriz de Monsumano, cuja história é edificante.
E' pátria do poeta Justo, que aqui na Itália tem o mesmo renome que Castro Alves e Casimiro de Abreu no Brasil, ornando a
Praça da Matriz, com artístico monumento erguido pelos seus
concidadãos à sua memória, que tanto nome deu a sua terra. É
realmente edificante, a história dc.ssa Matriz! No Século XIV,
havia, à margem da estrada que levava os romeiros à Roma Eterna, um oratório, que era chamado do Tabernáculo. Nele estava
pintada, a fresco, uma Senhora com uma Criança nos braços.
Uma jovem pastorinha deixa o seu rebanho, vai recolher flores
silvestres para oferecê-las à Virgem do Poço Velho. Ergue-se em
busca do seu rebanho, que não encontra. Chorando copiosamente, vem aos pés da Virgem, pedindo-lhe ardentemente, que lhe
mostre as queridas ovelhas. Qual não foi a sua surpresa quando,
erguendo os olhos, depara com a Virgem reanimada, sorrindo e
mostrando-lhe sob a copa duma árvore o seu rebanho. A notícia
do fato miraculoso espalhou-se, os milagres apareceram, do que
há documentos aprovados pela Santa Igreja, e, hoje, o Oratório
é uma bela Igreja, erguida no mesmo lugar, onde Nossa Senhora
fez brotar uma fonte, que sacia a sede da população, a quem faltava água, hoje abundante. Daí ficar o local conhecido como
Nossa Senhora da Fonte Nova. Para provar a devoção e o poder
de Maria já estão os ex-votos-orações, etc. Daí fomos à Gruta
de Juste, feita de estalactites-estalagmites naturais com as denominações do Paraíso, Limbo, Purgatório e o Inferno. Ali há fresco,
ameno, mais adiante, calor mais forte, que vai subindo até 40
graus — o Inferno, — onde as pessoas vão suar para se livrarem
do artritismo e do reumatismo. Ah! se o Inferno fosse assim! E'
apenas uma imagem aquele calor natural, que vem duma corrente
cálida que passa por debaixo ficando os penitentes sobre uma
espécie de ponte, onde suam a escorrer !

VOLTA A ROMA
Roma, 21 de Outubro de 1950.
Terminava a nossa estação de Cura, na linda e nunca assaz
decantada Montecatini. Antes, porém, fomos, novamente a Luca.
não só para fazer uma visita à Igreja de São Feliciano onde está
o corpo do santo no altar-mór, como também para ir rezar junto
ao Corpo da Santa Zita, a protetora das cozinheiras e empregadas
domésticas, cujas Associações, bem florescentes, vivem na Matriz
do Ingá, onde se fundou a primeira desse gênero nc Brasil e na
Paróquia de São Domingos, muito consolando ambas seus respectivos vigários pelos frutos colhidos. Hoje, as patroas dirigem-se
aos seus diretores espirituais para que eles indiquem as empregadas que elas possam, confiantemente, receber, porque sabem,
que vindas daquelas Associações serão honestas, obedientes e dedicadas.
Ainda tivemos a felicidade de celebrar o Santo Sacrifício da
Missa no Altar do Santo Vulto, dentro da Catedral, de cujo Cabido o nosso atual Núncio Apostólico, sr. Dom Carlos Chiarlo.
foi Arcipreste e que é uma das glórias da Itália Católica. Na carta
passada, já disse da história do Vulto Santo; é edificante.
Devíamos partir de Montecatini no dia 19; sabendo, porém,
que 500 peregrinos brasileiros deviam chegar no dia seguinte às
7 horas da noite, vindos de Assis e Roma, transferi a minha passagem e esperei-os até às 11 horas quando, afinal, chegaram. Visitei-os. Vinham 3 Bispos, Mons. Távora, Padre Negromonte
Mons. Soares e 30 sacerdotes, nos 15 ônibus, que os trouxeram
em lenta e piedosa caminhada. No dia seguinte iam a Florença
e depois a Pistoia, para visitar, cemitério dos heróis que tombaram no campo de batalha para desagravarem a nossa Bandeira
ultrajada nos bravios mares!. . .
Depois, seguiriam o mesmo trajeto, que nós, os peregrinos
do T. C. já tínhamos feito, gloriosamente. Devíamos partir, novamente para Roma Eterna de Pedro — Ub Petrus ibi Edesia para ter a ventura de assistir à Proclamação do Dogma da Assunção de Nossa Senhora em Corpo e Alma aos Céus, ato que
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será o maior acontecimento do Ano Santo. Imaginem que devem
estar presentes mais de 40 Cardeais, 600 Arcebispos e Bispos,
inúmeros Protonotários Apostólicos, prelados e Superiores de Ordens Religiosas, etc., etc. O Papa lera o decreto declarando o
Dogma em plena Praça de São Pedro, onde estarão mais de
500.000 pessoas para aclamarem, apcteòticamente, a Glória de
Maria. Do mesmo modo, os nitercienses e fluminenses estarão,
neste instante proclamando, bem alto o nome da Virgem Auxiliadora, que será amanhã coroada pelo Legado do Papa, o Eminentíssimo Príncipe, Cardeal Câmara, entregando outrossim, o Título de Basílica ao já nosso célebre Santuário da Virgem de D.
Bosco. Imagine-se a alegria de meu querido Bispo! Desejava aí
estar com s. exa. para aclamar, vivamente a Mãe de Deus nesta
apoteose ! Tenho, porém, o consolo de assistir a apoteose, ainda
muito maior'e quiçá, rrtais comovente, aqui em Roma, numa festa
presidida pelo próprio Vigário de Jesus Cristo na Terra. Permita
Deus um belo dia para que a festa tenha o máximo brilho possível
- ad majorem Mariae gloriam !
Partimos de Montecatini, depois de nos despedirmos de diversos amigos feitos nesta miraculosa Estação de Cura, onde me senti
bem melhor, graças a Deus.
Em confortável Pulman, passamos por Florença, já nossa conhecida, Arezzo, Perúgia, Capital da poética Úmbria, pátria de
São Francisco de Assis, onde a nossa querida Peregrinação do
T. C. B. passou dois felizes e santos dias, celebrando, nós, a Santa
Missa no Altar, onde está o seu Corpo. Aí distribuímos a Santa
Comunhão a muitos dos peregrinos e lhes dirigimos a palavra,
para imitar aquele santo que dominou os próprios lobos com sua
bondade e humildade. Logo partimos em direção a Roma, assistindo o cair do sol em espetáculo surpreendente, seguido de quarto
crescente, que derramava os frios raios sobre vales e campinas,
dando uma visão, que despertava saudade da terra sagrada já tão
distante de nós. Passamos por Espoleto, Terni, donde telefonamos para o nosso querido Colégio Pontifício Pio Brasileiro, anunciando a nossa chegada e já divisávamos as luzes da Cidade Eterna, que tanto bem faz à nossa alma sacerdotal pois aqui está o
Centro da nossa vitalidade católica, aqui está Pedro.

A Praça de São Pedro, em Roma, vendo-se as colunas de
Bcrtini, o Palácio Papal, o Obelisco e as duas artísticas fontes.
Ai foi proclamado o Drama d'Assenção ante a multidão de
quase um milhão de pessoas

Roma. O Palácio de Victnrio Emmanuel. Um dos monumentos mais
soberbos da arte romana

Roma, 24 de outubro de 1950.
Roma, a Cidade de Pedro, merece muitas crônicas. Há assunto para muitas cartas, assim, tivéssemos tempo para escrevê-las e
dariam um volumoso livro. E' o centro do cristianismo: para aqui
afluem todos os povos da civilização cristã do mundo. Quem
tem, como nós, assistido a diversas audiências públicas, tais como
a do último sábado e a de hoje, fica orgulhoso de pertencer à nossa
religião. A maior Basílica do mundo já é demasiadamente pequena, para receber dentro de suas naves a multidão, sempre renovada, que vem, não só de todas as províncias da Itália, como de
todos os quadrantes do mundo católico. Aqui vemos armênios,
sírios alemães, belgas, lituanos, espanhóis, ingleses, escandinavos,
alsacianos, franceses, holandeses, suíços, finlandeses, marroquinos,
muçulmanos converidos, como os Dakal, húngaros, japoneses,
asiáticos, poloneses, etc. etc.
Sábado, a Basílica estava repleta e a Praça de São Pedro, com
sua capacidade para abrigar aquela multidão em número superior a 300.000 pessoas, estava imponente sob as palmas e vivas
dirigidas ao Santo Padre, que entrava, no momento, na imensa
Praça. O Papa fazia-nos fremir de entusiasmo santo e orgulho verdadeiro por ser nosso Chefe, assim honrado, como Vigário de Jesus
Cristo na terra, a quem tanto sabe representar pela sua santa bcndade, e amor ao próximo, quando nos acaricia e abençoa de coração. Hoje, por exemplo. S. Santidade recebeu e dirigiu repassadas palavras de carinho a milhares de Síndicos de toda a Itália,
conselheiros e demais autoridades municipais, que vieram, não só
desejosos de ganhar as indulgências do Ano Santo como, também,
de serem recebidos por seu Chefe. Belíssima homenagem de filhos
queridos ao seu Pai estremecido. Era de arrancar lágrimas dos
clhcs, presenciar aquele espetáculo que nenhum político do mundo,
com toda a sua força, jamais recebeu nestas proporções nem tão
espontaneamente, e digamos, sinceramente.
O Santo Padre afirmou-nos, nesse Anto Santo, que só disporia de um tempo livre durante o dia: - - o de celebrar o Santo
Sacrifício da Missa ! - - No entanto, conserva ótima aparência,
sub:ndo os degraus do trono como urr» jovem, lépido e risonho ao
lado de seus filhos.
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Em Roma, que fervilha de gente, a ponto de não darem os
hotéis vasão, o Papa soube preparar verdadeiras demonstrações
de trabalho no orbe católico, através de Exposições ! A «Atividade Católica» - - é uma documentação da ação multiforme que os
católicos desenvolvem em todas as partes do mundo, enfrentando,
com espírito apostólico, os grandes problemas da vida individual
e social. Nela encontramos: Exposição Internacional de Arte
Sacra; exposição de Arte Sacra nos Países de Missão como o
nosso, Estados Unidos, Ásia, África, etc., Exposição de Arte
Sacra da Igreja do Rito Oriental, interessantíssima; Exposição e
demonstração da Caridade e da Atividade Católica- Qualquer
delas, com suas particularidades e seus quadros estatísticos, onde
fala a eloqüência dos números requer, para estudo ou apreciação
inteligente, um dia ou mais de observação. O Comitê do Ano
Santo organizou carinhosamente, e com muita lógica, essa demonstração das forças católicas, a fim de que os vários inimigos, aliás
mesquinhos, que gritam, à boca cheia "que a Igreja nada fez". . .
venham ver nessa magnífica Exposição e depois, batendo no peito,
exclamem: «mea culpa, mea máxima culpa»!
Por isso é que o Maestro Bomaiuto, do século XIV, ecreveu
a respeito do Ano Santo daquela época: «Quanta graça floresce!
Abre, ó Paraíso! os teus braços, abre de par em par as tuas portas
para receber as multidões que vem correndo para Ti resgatadas
pelo Divino Pastor que apagou suas culpas. Não são apenas 03
que estão perto de Ti, mas também aqueles que os mares separam
e estão muito longe. Sim, todos deixam as selvas, os recantos mais
distantes, por trem, navios, vapor a vela, a pé, de carro, a cavalo,
fazendo mil sacrifícios, e, vem para tocar as portas sagradas de
Roma. »Eis o que é o Ano Santo. Diz Pio XII: «seja ele para a
família o anúncio de paz e progresso».

Roma, 26 de Outubro de 1950.
O Santa Padre, na segunda-feira, recebeu os Síndicos das
Províncias, (os prefeitos, aí) . Foi uma consagração, e, por fim,
coroada pelos seus conselhos e votos e pastorais bênçãos
pelo progresso e paz da bela Itália. Hoje novamente, dirigiu palavras paternais quando recebeu os Capelães Militares, os soldados e os oficiais, mas, principalmente, os operários, que o ovacionaram estrepitosamente. E' admirável, como em três dias de
audiência, por semana, a maior Basílica do mundo se conserva
sempre cheia, sem contar a praça de São Pedro, com mais de 150
mil pessoas. O Sumo Pontífice costuma sempre fazer a saudação na língua de cada peregrinação. Hoje, por exemplo, aos espanhóis, aos holandêses ) aos alemães, aos belgas, aos ingleses e
franceses, falou na própria língua de cada nação representada.
E' realmente, outro poliglota, como o foi o grande Leão XIII o Papa dos operários. E, ainda tentam dizer que a Igreja Católica não trata da questão operária !? Venham à Exposição Internacional para ficarem de boca aberta, ante a magnificência das
obras em benefício da classe operária !
Quis, hoje, ter mais uma vez a felicidade de visitar as quatro
Basílicas, e. ainda, a de São Lourenço, que foi bombardeada, ma:-,
que, graças a Deus, está recomposta no seu estilo. Ao seu lací ,
está o famoso Cemitério de Roma cuja beleza merece uma visita.
Fizemo-la rezando um «De profundis» pelos mortos que, ali, esperam a ressurreição para a eles se reunirem as almas, companheiras das boas ou das más obras. É limpo e tem belos monumentos
artísticos como o daquela mãe morta, e sua filhinha em ponta
de pé tentando levantar o lençol para vê-la. Como esse, outros
que mereciam ser citados. Fomos à grande Basílica de São Paulo,
extra-muros, para ali, mais uma vez tentar merecer as indulgências
aplicadas pelos nossos mortos, como na primeira vez, encontramos,
aí, umas cinco peregrinações que rezavam e cantavam a Ladainha
de Todos os Santos, 4 Padre Nossos, Ave Marias, Glória Padres, terminando com o símbolo dos Apóstolos - - o Credo.
Sabendo que perto das 3 Fontanas — isto é das 3 fontes, que apareceram quando decapitaram o Apóstolo das Gentes, São
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Paulo, o convertido na estrada de Damasco no momento em que
efetuava uma perseguição ao Cristo, e que, como prova de sua
crença no Crucificado da Galiléia, entregou, mais tarde, a sua vida,
morrendo como um romano, sendo sua cabeça cortada. Esta, uma
vez fora do corpo, talvez pela impetuosidade com que foi pelo
carrasco decepada, deu três saltos, formando em cada uma, uma
determinada fonte. Existem todas três, até hoje. Estando perto,
o lugar em que Nossa Senhora da Revelação apareceu a 3 filhinhos
dum protestante e, também a ele, não deixei de o visitar. Já o
Bispo de Sorocaba me havia falado, entusiasmado, sobre tal aparição. Não obstante o prudente silêncio, a respeito, da Santa Sé,
aii se realizaram, efetivamente, graças extraordinárias de cura,
cujos testemunhos são os inúmeros votos, como: pernas, braços,
corações, cabeças, moletas. etc., etc. e ainda velas que em número
de três grandes tocheiros, ali se queimam. O que é isto? Porventura um fanatismo? Como na Aparecida do Brasil, como em Lourdes,
tudo~aquilo é troféu de Maria Imaculada, que quer a conversão
da humanidade. A história, em síntese, do fato é esta: Bruno
Gornacchiola, ex-católico, que até tinha feito as 9 primeiras sextas-feiras do mês, mais tarde protestante, batista, depois calvinista,
preparava insultuoso discurso contra a Virgem Imaculada e Mãe
de Deus, títulos que julgava absurdos. Pensava com as suas palavras derrubar o erro, (como ele o chamava) . Foi às 3 Fontes,
lugar aprazível, porque tinha perdido o trem de Ostia, para ali
melhor estudar, e seus 3 filhos brincarem à vontade. Em dado
momento, eis que os pequenos perdem a bola e começam a procurá-Ia. Não vendo o seu filho menor, de 4 anos e meio, vai por
fim, encontrá-lo de joelhos e mãos postas, estático, dentro de uma
gruta, e dizendo: «Bela senhora»! «Bela Senhora!» Interpela-o: «Que há Gianfranco?» Não obtendo resposta chama sua filha
Isola e pergunta-lhe se vê alguma coisa! Cai ela, também, de joelhos exclamando as mesmas palavras: «Bela Senhora!» Bela Senhora!» Desapontado, chama seu terceiro filho, Carlos, e faz-lhe
a mesma pergunta — ora, bolas, nada. Este, porém, como os outros
cai de joelhos e diz "que Bela Senhora!" Nesse momento uma
luz misteriosa brilha, iluminando aquela gruta fria e a mesma Senhora aparece ao protestante, que exclama: «Belíssima Senhora!
Belíssima Senhora!» Aquela visão, de cabelos negros, densos, sobre a cabeça, semelhante a um manto que lhe descesse até os pés,
tinha a veste cândida, presa por uma faixa rósea, até os joelhos,
caídos de alto abaixo num manto cor de relva. Os pés, nus, pousam sobre um bloco de barro. Segurava, em uma das mãos, um livrinho cinzento e com a outra apontava uma veste negra no chão
ao lado duma cruz despedaçada! Nisso, o vidente ouve uma voz
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que lhe diz: «Sou a Virgem da Revelação. Tu me persegues.
Agora, vais mudar. Entra no aprisco santo, corte celeste na terra,
As nove sextas-feiras que tu fizeste, antes de te desviares do
caminho da verdade, deves a tua salvação». E assim, diz já o exprotestante, começou o nosso terreno e celestial colóquio. Uma
parte era para mim, outra para os filhos e outra, destinada ao
Papa. «Instituiu Nossa Senhora que se recitasse o Rosário, pela
conversão dos pecadores, dos incrédulos e pela unidade cristã. . .
Prometeu grandes favores dizendo-me: nesta terra de pecados operarei poderosos milagres». Em seguida dá-me um sinal para reconhecer que aquilo não era uma ilusão. - - Numa Igreja ao primeiro sacerdote que encontrares, tu dirás: «Padre, devo falar-te.
E este te dirá: «Ave Maria, filho, que desejas? Então dirás a tua
abjuração e que se ocupará de t i . » Tudo isso aconteceu no dia
28 de abril de 1947.
Não admira que a Virgem, Mãe de Deus, queira salvar a
humanidade quase perdida. No querido Brasil, Ela, por intermédio do piedoso Padre Antônio, que Nela confia absolutamente,
por sua intercessão, quantos milagres não tem alcançado ? Eu mesmo sou testemunha daquele voluntário da FAB, que, recebendo
um estilhaço de granada e operado, ficou com o pescoço preso ao
ombro, hemiplégico i e falando tão afônico que se não podia ouvi-lo,
claramente. Foi a Urucânia, dizendo à mulher que lhe levasse
uma gravata para colocar na volta, quando curado estivesse.
Não foi confundido na sua fé confiante. Voltou, conforme eu ó
vi, inteiramente curado, com o pescoço alto e engravatado, falando
claramente, fato de que são testemunhas habitantes de Niterói e
São Gonçalo. Hoje, é um verdadeiro católico. E há, porventura,
católico, verdadeiro e n ã o ? Sim. Os que se confessam c fazem
pelo menos, sua comunhão pascal, ouvem a missa dominical e nos
dias santificados, levando vida reta, estes são verdadeiros católicos, mas aqueles que são apenas batizados e se esquecem dos seus
deveres primordiais, não indo à Santa Missa aos domingos e dias
santificados, deixando o dever pascal, filiando-se, algumas vezes,
à sociedades proibidas, e tendo vida irregular, estes não merecem
o nome de verdadeiros católicos. Ouçam a Santa Missa, rezem o
s:-:u Rosário, façam penitência — isto é, sejam mortificados, levando vida regular e possuirão aquela paz de consciência, bom nom2
e, depois, a glória do Céu.
- Realiza-se, agora, na Cidade Eterna, um Congresso Mariolõgico Internacional. Muitas nações estão representadas. Há
sessões para Belgas, Holandeses, Franceses, Espanhóis > Portugueses, nestas estão, os Brasileiros, Italianos, Americanos meridionais e norte-Americanos, Orientais, Alemães. Húngaros, Pó-
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loneses, Eslavos, etc., etc. Hoje, os brasileiros assistiram a 3 teses
defendidas. A primeira foi pelo Revmo. Pé. I . M . Frissem, S.M.
sobre — Os fundamentos teológicos «do Culto singular de Nossa
Senhora, preconizada por Montfort, sobre o nome de Santa Esciavidão de Amor, estudados nos seus escritos. A segunda tese
esteve aos cuidados do Pé. Dr. Tomás de Àquino Miranda: «Do
ato de consagração Monforino à Nossa Senhora, constituindo a
alma, num estado de perfeição, dependência amorosa de Maria,
considerada em si e em relação a outros atos semelhantes». A
terceira sessão presidida, com honra, pelo Sr. Bispo D. Antônio
José dos Santos, d. d. Ordinário da Diocese de Assis. O orador
falou sobre o tema: «Das práticas Interiores da Perfeição, Devoção a Nossa Senhora, esplanada segundo a doutrina de S. L. de
Montfort». Todos foram brilhantes. Sua Exa. Revma. deu a palavra ao represetnante do Brasil que escreve estas desalinha\ adas
notas, que como diretor da Federação Mariana da Diocese de Niterói, onde se acabava de realizar um magnífico e apoteótico Congresso Mariano, presidido pelo Sr. D. João da Mata, dava sua
adesão ao Congresso. Logo D. Assis, com sua bênção e palavras
apostólicas, repassadas de unção, encerrou a sessão.

Roma, 27 de outubro de 1950.
Visitei, hoje, demoradamente, o Secretário Geral do Ano
Santo. Há uma azáfama extraordinária de trabalho, que aumenta
na razão direta dos dias que faltam para terminar o Ano Jubilar.
Perguntei se dispunham de dados para informações a respeito
do número, já conhecido, de peregrinos, a Roma. Embora nem
todos que vêm à Roma deixem os seus nomes, a não ser quando
se trata de peregrinação, poderiam, com precisão, ceder-me os
dados até fins de setembro, pois, outubro somente no dia 2 ou 3
de novembro. Assim sendo, segue-se aqui a lista das Nações que
enviaram peregrinos à Cidade Eterna, muito passando do Ano Jubilar de 1925 (4 vezes maior) . Assim temos: Estados Unidos da
América, 21.211; depois segue-se o Brasil entre os países do lado
do Atlântico, com 2.755 (sem contar mais 3 peregrinações de outubro, com mais de 1.000 pessoas); Argentina, 1.926; México,
1.461; Chile, 255; Bolívia, 216; Peru, 76; Canadá, 1.416; Colômbia, 626; Equador, 113; Cuba, 111; Panamá, 200; Paraguai, 210;
Salvador, 20; Uruguai, 230; Venezuela, 1 . 2 2 5 .
Entre outros países longínquos, sendo alguns, na maioria, de
outra religião, citamos: China, 76; Filipinas, 171; Japão, 8; índia,
648; Indochina, 11; Malaca, 66; Palestina, 18; Turquia, 71; África,
619; Algéria. 387; Armênia. 323; Egito, 400; Eritrea, 223; Líbia, 157; Marrocos, 35; Ródamo, 406; Tunísia, Sul da África,
26; Austrália, Nova Zelândia, 124; Àntilhas, 19.905; Bélgica,
32.757; Checoslováquia, 165; França, 100.080; Alemanha, 58.956;
Inglaterra, 26.833; Grécia, 192; Irlanda, 8.764; Malta, 3.566;
Holanda. 7.554; Colônia, 224; Portugal, 3.500; Rússia Branca,
210; România, 260; Escandinávia, 1.276; Espanha, 13.883; Suíça,
25.823; Hungria, 168. Total (até o fim de setembro) 865.698
peregrinos !
Penso que o movimento, só em outubro, atingiu a mais de
500.000! Foi extraordinário, portanto, nas Américas, o Brasil
só ficou inferior aos Estados Unidos, que tem uma população de
130 milhões. E' para consolar este belo número, pois, nz.o somos
um país rico, havendo, portanto, muito sacrifício, filho de viva fé.
Aqui, devemos deixar nossos sinceros agradecimentos, não só.
principalmente, à Comissão central do Ano Santo que conseguiu

114 —

preços populares, como também a todas as empresas como o Touring Club e outros cujos nomes não cito porque me falha a memória. São todas elas beneméritas, porque concorreram para que
muitos, mesmo de poucas posses, pudessem vir a Roma ver a
Pedro na Pessoa de Pio XII - - o Cristo na Terra. Visitar os lugares regados pelo sangue dos mártires, como : as catacumbas, os
corpos dos Santos, não nos despertam o desejo de imitá-los e com
eles gozar da Visão Beatífica na Canaã feliz -- o Céu? SimVindo à Roma dos Papas só para visitar as Grandes Basílicas, já se tem a viagem por bem paga. As colunas e os arcos, os
altares e os sepulcros, o teto e o pavimento da maior Basílica do
mundo - - São Pedro •—• falam uma linguagem grandiosa e universal. Aqui, o cristão se sente pequenino cidadão duma Cidade
' que tem seus alicerces numa montanha de pedra, invulnerável, e
seus destinos no Céu. Sobre o sepulcro do humilde pescador da
Galiléia, que espiritualmente sustenta a Basílica, todas as nações,
todos os povos, todas as Civilizações, todas as idades e todos os
gênios, como vimos, acima, têm competido, para dar-lhe os caracteres mais nobres da poesia e da arte. A Basílica de São Pedro é
pois, a Mãe de todas as Igrejas do Universo cristão. A Basílica
de São Paulo, na Via Hóstia, foi, em 16 de julho de 1823, devorada por um incêndio apocalíptico, ainda assim empolga os peregrinos pela sua majestade e. sublimidade. E' dedicada ao homem
que mais sofreu, Paulo, pelo seu divino Mestre Jesus Cristo.
São João de Latrão — a Catedral de Roma, chamada antigamente a Igreja Mãe da Cristandade, era dedicada ao Salvador e,
mais tarde, aos dois Joãos Batista e Evnagelista, foi erguida para
ser a Sede do Bispado de Roma. Os bárbaros a destruíram porém
a Fé a ergueu na sua primitiva grandiosidade. E' admirável na
sua arte, que inspira devoção, e, só assim, é que deve ser a arte.
que convida o coração para o Alto. Santa Maria Maior é a quarta
Basílica - - dedicada à Maria, que escolheu esse lugar através
dum milagre, a parte em que queria fosse levantada a sua Igreja como revelou em sonho ao Papa Libério e João Patrício, romano. Chamava-se, no começo, Nossa Senhora das Neves, depois,
do Presépio, porque ali está parte do verdadeiro presépio de Jesus
E , portanto, a Igreja da Maternidade de Maria.

Roma, 29 de outubro de 1950.
O dia de hoje foi cheio das bênçãos do Céu! Quatro acontecimentos empolgaram meu espírito e encheram de consolação o meu
coração.
r
A primeira foi a ordenação de muitos patrícios nossos alunos
do Pontifício Colégio Brasileiro, que freqüentam a Universidade
Gregoriana, uma das mais célebres do mundo católico. Um dos
alunos, o Diacomo Lamartine. recebe o presbiterato: o subdiacono
Almeri Bezerra de Melo. que eu tenho a honra de manter aqui
na Cidade Eterna, recebe o Diaconato com mais 10 diaconos,
muitos menoristas e tonsurados.
Foi de comover a cerimônia que recorda o dia feliz de nossa
mocidade, quando prosternados por terra dávamos um adeus ao
mundo às suas loucas vaidades para nos consagrarmos inteiramente a Deus, de quem temos a insigne honra de ser o Ministro
e plenipotenciário na terra.
Esta festa muito alegrou aos superiores do Colégio, Padre
Ricu, Espiritual e Ministro e ao Econômo, bem como aos colegas
dos privilegiados ordenandos.
O segundo fato foi a homenagem que a Virgem da Assunção recebeu na Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, onde muitos
Cardeais, mais de 100 arcebispos e bispos, quase um milhar de sacerdotes, Maria Assunta foi saudada em muitas línguas: aramaico, latim, alemão, francês, inglês, espanhol etc., e, em português
pelo Bispo brasileiro, Dom Carlos de Saboia Bandeira de Melo,
Prelado de Palmas, que, em síntese magnífica, a todos agradou
mostrando como o Brasil amava Nossa Senhora cuja devoção começou com a descoberta de nossa Pátria verdadeiramente mariana de vocação.
Era um espetáculo de impolgar, ver e ouvir, em tantas línguas, quantas representavam os seus países. Maria Mãe de Deus
ser saudada.. Glória pois, a Virgem Maria!
O terceiro acontecimento foi a inauguração dos novos pavi
Ihões da extraordinária obra mantida pelos filhos de D. Bosco chamada «Burgo Salesiano de D. Bosco».
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Depois da última guerra, em Roma, sobretudo naquele Bairro,
crianças e jovens, viviam pelas ruas na prática mais reprovável
de vícios, roubos e, até, de assassinatos. Isto preocupava muito
ao Santo Padre. Mandou chamar o Superior .Inspetor dos Sa!esianos de Roma e disse-lhe que era preciso inventar-se um meio
de dar fim a este mal. Logo pôs mãos à obra, conseguindo
uma grande área de terra, e edificando pavilhões, onde centena de crianças encontrariam : comida, roupa, recreios e escola de arte. Hoje ( cinco anos depois, já aquele descampado
se transformou em uma Cidade de meninos, com aulas de trabalho profissional: marcenaria, sapataria, tipografia, alfaiataria, música, etc.'Eu e o caríssimo Padre Leôncio, após o almoço, rumamos para lá onde grande era o número de convidados: Embaixador americano, superiores salesianos, e Mons. Montini, que é subsecretário do Estado Pontifício, e, que naquele momento, representava o Papa P.o XII, já cognominado o Pontífice da Assunção
de Maria Virgem, cuja incomparável festa vai ser no dia l de
novembro. Espero assisti-la, graças que não sabemos agradecer
a Deus. Muitas crianças aclamam o representante do Santo Padre, a banda toca uma marcha, há palmas, vivas ao Papa dados
pelas crianças, oração por inteligente aluno e por um sacerdote, e
por fim, agradecimento do homenageado, que lê uma Mensagem
do Papa. Logo S. Excia. corta a fita e dá a benção litúrgica sobre
cs três novos Pavilhões. Segue-se uma distribuição de prêmios aos
alunos mais aplicados, sendo isso motivo de orgulho para os pais
ali presentes e alegrias para os superiores, que são os seus segundes pais.
O quadro e, quiçá, mais empolgante ato, foi realizado no
Coliíieu, que, em priscas Eras, a dos bárbaros Deocleciano e Nero
viu o martírio de muitos cristãos mortos pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ali o grande Jesuíta, Pé. Lombardi aclamado pela Ação Católica e Congressistas, vai falar. Silêncio absoluto, depois que o
Sr. Bispo acabava de recitar o Terço de Maria. Fala o extraordinário conferencista, que prende a multidão acs seus lábios. Fala
de Maria como um filho que ama ardentemente sua Mãe, e, todos
ficam elevados, advinhando o seu pensamento e aclamando sem
que lhes perguntou o dia e o nome de Maria.
Era de arrancar lágrimas, a cena, ao terminar o povo aclama
Maria e ao seu orador.
O Sanfo Padre, Pio XII, depois do Solene Pontificai da Proclamaçüo do Dogma,
dando a última bênção, em pé na. Cadeira Gestatoria. E' impressionante.

Roma, 31 de outubro de 1950.
Às 10 horas de hoje, Sua Santidade, com as vestimentas papais, segundo a liturgia do dia, paramento roxo, mitra dourada,
em sua Sédia Gestatória, acompanhado de sua Antecâmara Secreta, eclesiástica e leiga, com sua Exa. Revdma. Mons. José
Migone, Arcebispo titular de Nicomedia, S. Exa. Mons. Macei,
S. E. Mons. Montini ) Mons. Morano e Mons. Perigni e dignatários de sua corte, depois de atravessar a Sala Ducale e Regia,
penetrava na Sala da Bênção. Grande foi a saudação de palmas
que lhe deram os exmos. Srs. Arcebispos e Bispos numa maravilhosa afirmação da unidade da Santa Igreja de Jesus Cristo. Logo
os Eminentíssimos Cardeais prestaram-lhe obediência; a todos
recebeu Pio XII paternalmente. Em seguida Sua Santidade entoa
o "Veni Creator Spiritus" para pedir luzes do Divino Paráclito e lê o seu substancioso e magnífico discurso no qual disse
que o sem número de pedidos de todo Orbe Católico para definir
o Dogma da Assunção de Maria ao Céu foram cuidadosamente
estudados em todas as suas faces, chegando à conclusão de que
desejava defini-lo.
Faz silêncio e consulta se agrada aquela resolução. E todos
dizem "placet"
sim agrada! Logo, o Patriarca de Babilônia
de Cardel. em nome dos Patriarcas. Arcebispos e Bispos, lê uma
declaração repetindo o Placet.
Continua o Santo Padre a sua oração dizendo esperar daquela definição graças especiais por intermédio da Rainha do Céu,
a bem de sua Igreja na Terra. Logo, com a mesma saudação entusiástica do começo, retorna aos seus aposentos.
Nossa Senhora (chamada Salus Populi Romani - - Salvação
do povo romano) foi trasladada da Basílica de Santa Maria de
Aracaeli para a Basílica de São Pedro, numa verdadeira apoteose
de corações, cânticos, orações e luzes. Tinha-se a impressão de
que o católico povo romano fechara as portas de suas residências e viera para as avenidas, ruas e praças a fim de homenagear
a sua taumaturga Protetora, que o tem defendido de pestes, guerras e tantos outros males. Isto explica porque Maria, Salvação
do Povo Romano, é querida deste povo. Aqui, cânticos da multi-
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dão, ali palmas e vivas de filhos amantissimos e reconhecidos a sua
excelsa padroeira. Foi um delírio. Calcula-se a multidão, com os
que ficavam à margem das calçadas, durante todo o cortejo e os
que estavam na Pra^a de São Pedro em mais de um iniihão de pessoas. Apresentava um veidadeiro deslumbramento, pois, entre
seminaristas de todos Seminários de Roma, clero da Cidade Eterna e das Peregrinações, mais de 6^0 Cardeais, Patriarcas, Arcebispos, Bispos, Protonatários Apostólicos, Prelados e Camareiros.
Sodalícios do Santo Sepulcro, as Associações, o governo e secretários de Estado, condes, marqueses e outros dignatários e povo.
dando a impressão de que a procissão era interminável, levando
por entre palmas <t cânticos a sua máxima e excelsa Protetora Salus Popuíi Romani. Ao chegar o desfile à maior Praça do Mundo, ouvia-se a voz misteriosa do grande conferencista Padre Lombardi, que já vinha de falar, durante muito tempo à multidão
preparando-a para a festa de amanhã, dia maior, o da proclamação e Definição do Dogma da Assunção da Virgem Santíssima
Mãe de Deus, para que ninguém esteja em pecado mortal. Por
isso concita o povo a se aproximar do tribunal da Penitência para
alcançar a graça da amizade de Deus e Maria Santíssima e, destarte, agradar à Mãe de Deus que também é Mãe carinhosa do
povo, principalmente dos romanos aos quais, por múltiplas vezes,,
tem defendido dos males do corpo e da alma.
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Roma, l de novembro de 1950.
Dia de Todos os Santos, escolhido para nele ser definido o
Dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus.
Depois de muitos dias chuvosos e frio, Maria soube escolher para
Ela lindo dia, luminoso, de clima ameno, céu azul e noite estrelada
sem luar, mas aclarada pelas luzes extraordinárias de miríades de
tochas, lanternas que bordavam de luz as janelas, as cornijas, as
fechdas, as torres e os zimborios das Igrejas Basílicas e Matrizes
de Roma. Era um espetáculo novo para a Cidade das 7 colinas,
cem um sentido festivo e glorioso para ela, que é a Capital do
mundo católico, pois aqui está Pedro.
De todos os quadrantes do Universo vieram peregrinações e
pessoas em grupos ou separadamente para tomar parte na maior
festa contemporânea, que é o termo da glorificação a Maria, depois do Dogma da Sua Imaculada Conceição. Maria para nós católicos, bem o sabíamos, tinha subido em corpo e alma aos Céus,
mas ainda não era Dogma proclamado -- ou melhor -- definido.
Agora, negar esta verdade será incorrer em heresia.
Descrever o que foi esta definição não está em nossa pobre
inteligência. E' impossível deixar aqui no papel o que foi este
acontecimento que assombrou os que o assistiram.
O Santo Padre transfigurou-se. Com o melhor e mais ardente
amor de seus filhos, Sua Santidade quis que esta homenagem que
o imortalizou com o nome de Papa da Assunção, como Pio IX
ficou sendo cognominado o Papa da Imaculada, tivesse um brilho
excepcional. Convocou não só os Eminentíssimos Cardeais, em
número de 42, o Episcopado do mundo inteiro, os Protonatários
Apostólicos, todos passando de 700 ou 800; mais de 2 mil Padres,
mais de oito mil seminaristas, passando de um milhão de católicos,
todos aclamando e vivando Maria Assunta, com uma vibração tal
que chegou ao delírio, traduzindo todo o amor filial dos seus escravos pelo amor e servos dedicadíssimos.
A Procissão que precedia a entrada do Santo Padre na imensa Praça de São Pedro era duma beleza incomparável, pelo que
sem medo de errar poderemos afirmar mais belo do que isso, só
tnesmo «o Céu». Na terra nada o poderá ultrapassar; é impossí-
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vel. Inúmeras Ordens Religiosas, milhares de Sacerdotes Seculares, 180 Arcebispos; 520 Bispos, mais de 100 abades, todos
mitrados e com capa de asperges, Protonatários Apostólicos, entre
os quais, o humilde signatário desta missiva, que se julgou o homem mais íeliz do mundo, podendo, agora, morrer contente e ditoso, para contemplar Maria na sua completa Glória ao lado do
seu Unigenito Filho, no seu Trono, na Jerusalém Celeste. Aqui
está a corte do Sumo Pontífice, eclesiástica e leiga, onde há advogados, médicos, condes, marqueses, camareiros de capa e espada,
etc., etc. Protonatários Apostólicos que iam atrás do Santo Padre, na sua Cadeira Gestatória abençoando a multidão, calculada
em mais de meio milhão. A Praça de São Pedro tornou-se pequena e o povo se espraiou pela avenida da Conciliação, sem contai
60 mil pessoas dentro da enorme Basílica - - a maior do mundo,
que esperam, ansiosos, a Definição do Dogma da Assunção. Não
sei (confesso) descrever o entusiasmo daquela massa -- mar de
cabeças, dentro da qual vagarosamente se movimentava com imponência, aquela caudal humana, que precedia o Santo Padre que
logo ao aparecer recebeu a maior ovação que se pode conceber.
No Trono, à porta da Basílica, depois de pedir orações lê a
«Constituição Apostólica» da Definição do Dogma da Assunção
de Maria em Corpo e Alma ao Céu, sendo coberto de palmas e
vivas pela multidão. Chorávamos, sentíamos correr pelo corpo um
calafrio, quando o Santo Padre se ergueu parecendo mais uma
visão, realmente transfigurado, como se estivesse falando com Sua
Mãe do Céu, a Quem, na terra, exaltava com a sua Glonficação, definindo o Dogma da Assunção- Tinha expressões que eram
inspiradas pelo Espírito Santo e nós ficávamos embevecidos, vendo ai a antecâmara do Céu. Também fomos enlevados admirando
como o seu acendrado amor suportava aquele sol que lhe queimava a tez; é que o seu amor a Maria era um fogo mais ardente que
o calor dos raios solares. Ao terminar, foi, por muitos minutos,
ovacionado. Então recitou uma formosa oração, composta e escrita pela sua própria mão para aquele dia, oração que é uma maravilha de fé e de amor à sua Mãe celestial .também nossa. Um
dos Protonatários Apostólicos leu uma mensagem em nome dos
Protonatários pedindo que o Santo Padre mandasse publicar a
Constituição ad ré/ perpetuam memoriam.
Terminada a cerimônia da Proclamação um eminentíssimo
Cardeal Diácono cantou o Confiteor e sua Santidade deu a Bênção
Apostólica àqueles que se confessaram e comungaram.
Logo se forma novo cortejo na mesmo ordem da vinda e o
Sumo Pontífice entra na Sedia Gestatória abençoando o povo. que
o aclama, vivamente e calorosamente, enquanto as trombetas de

prata entoam célebre hino triunfal que toca os corações. Começa o
Santo Sacrifício da Missa depois do cântico de Tercia pelo coro
da capela Sistina, dirigida pelo célebre maestro Perozi, que faz
executar uma missa nova a 4 vozes. Apesar de serem vozes, temos
a impressão de ser acompanhada a órgão, tal a harmonia dos baixos, barítonos, 1 : - e 2'J vozes sem contar os contraltos. A cerimônia da Santa Missa Papal é bem diferente, dado os ministros, em
grande número, que o auxiliam, bem como o cântico da Epístola
e do Evangelho em latim e grego. A preparação do Santo Sacrifício, a elevação que faz virando-se para o povo dando completa
volta e a santa comunhão, que faz no cálice por meio de um tubo
de prata, tudo é edificante e imponente. Termina dando a Bênção Apostólica. E' sublime assistir a sua guarda nobre ajoelharse a estação da elevação e quando o Santíssimo passa diante dela.
Completada a cerimônia, que termina quase à uma hora da tarde,
Sua Santidade volta, novamente em procissão, aos seus aposentos;
antes, porém, levanta-se na cadeira Gestatória, abre em grande
cruz os braços e dá uma larga bênção à multidão que torna a
vivá-lo, estrepitosamente, até que se vai. Dentro da Basílica estavam os diplomatas, peregrinações e uma onda de povo. Vinte
Bispostos brasileiros, o Senhor General Brigadeiro Eduardo Gomej
e mais de 200 patrícios assistiram ao mais tocante ato de homenagem e de amor a Virgem, Mãe de Deus e nossa.
À noite, fomos com o exmo. sr. Dom Cintra. D. D. Bispo de
Petrópolis, à Praça de São Pedro para ver a iluminação, toda em
azeite, óleo e velas. Dava um aspecto extraordinário, pelo tremeluzir das chamas; por isso, mesmo, mais belo do que a fixidez das
lâmpadas elétricas. A Praça regorgitava de milhares e milhares
de pessoas, que batiam palmas e davam vivas ao Santo Padre,
até que a janela de seus aposentos se abria e ele como uma visão,
ou melhor como um quadro vivo, aparecia emoldurado pela luz
que cerca a janela, tendo por trás dele uma cortina diafana. Muitas
palmas, verdadeira ovação, quando acena agradecendo e abençoando paternalmente, o seu povo que o quer, e não seria doutra
forma, pois é Ele o Pai que se alegra com os filhos e com eles
também se amargura e chora quando sofrem injustiça e gemem
sobretudo, perseguidos, como na Rússia soviética e na Hungria
como o seu cardeal, apóstolo e mártir.

i
Roma, 2 de novembro de 1950.
As 9,30 horas Sua Santidade recebe os Eminentíssimos Cardeais, Patriarcas, Arcebispos, Bispos, estando presentes muitos Socerdoíes, uns secretários dos srs. Dignatários da Igreja e outros
membros do Congresso Internacional mariano que vivaram e
deram palmas acompanhadas de vivas ao Papa da Assunção de
Maria.
Na Aula das Bênçãos já preparada com bancos e trono Pontifício, entra em sua cadeira Gestatória e começa a ler o seu oportuno e claro discurso, em latim, que é a língua da Santa Igreja,
pois ali havia Prelados de todas as partes do mundo.
Mas como todos sabem latim, nesta clássica língua todos o
compreendiam. Toca Sua Santidade em pontos da hora presente,
que está afastada de Deus, preferindo a luxúria à penitência tão
necessária para purificar as almas e agradar a Deus.
Ao terminar o seu oportuníssimo discurso desce do Trono e
fala, a um por um dos príncipes, arcebispos, dando a cada um a sua
palavra paternal e bondosa. Concede aos senhores bispos dar em
suas Dioceses a Bênção Papal e prorroga, até fim de 1951, a visita ad limina, devendo, porém, enviar o Relatório à Sagrada Congregação.
Todos os senhores Cardeais, Patriarcas, Arcebispos, fizeram,
conjuntamente, as visitas às 4 grandes Basílicas para ganharem as
indulgências jubilares. Era uma coisa edificante ver estes dignatários dfí Santa Igreja cantando e orando como qualquer fiel !
Às 18 horas, na via da Conciliação o «Comitato» Central das
Peregrinações deu uma recepção aos srs. Cardeais, Arcebispos,
Patriarcas e Bispos presentes em Roma. Foi muito distinta e cordial, misturando-se o escarlate das capas magnas cardinalícias com
a violácea dos srs. Bispos. Roma é, nestes dias, o centro de convergência de todos os países do mundo. As peregrinações só do
mês de outubro, subiram a mais de 300 mil pessoas. O corpo diplomático acreditado junto ao Vaticano, acompanhado de suas exmas.
famílias esteve presente nessa cerimônia da Proclamação do Dogma
e do Pontificai solene do Papa. Ainda nesta noite, o Santo Padre
abençoou da sua janela o povo.
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V/sfa parcial de. bela Torim, que guarda os corpos de Dom Bosco. Catolengo e tantos outros Santos

PIEDADE de MIGUEL ÂNGELO, uma das muitas
riquezas csculturais da CAPELA LATERAL da BASÍLICA de S. PEDRO do Vaticano

Várias «testas coroadas» figuraram, mendigos, cegos e
paralíticos, entre os peregrinos vindos a Roma para o Ano Santo
de 1950.
O rei Leopoldo dos belgas e a rainha Vitória da Espanha, a
imperatriz Zita da Áustria, o príncipe Fainier de Mônaco, d. Juan,
pretendente ao trono espanhol, figuraram entre as realezas vindas
em busca das indulgências do Jubileu e aqui quiseram prestar homenagens ao Papa Pio X I I .
Também vieram o imperador Bao Dai da Indochina, e o ar~
quiduque Otto, dos Habsburgos; condessa alemã Elena de Penhau, com 50 anos de idade, fez sua peregrinação em seu cavalo
branco, cavalgando 937 milhas desde Ettel até a Cidade Eterna.
Um mineiro belga Herman Sayette e seu filho, vieram a pé de
Charleroi para agradecerem a Deus o ter sido poupada a perna
do rapaz, ameaçada de amputação em virtude de um acidenteUm inglês católico trouxe sua mulher desde a Inglaterra até
Roma numa cadeira de rodas que ele mesmo empurava vagarosamente .
À Comissão Central do Ano Santo, formada pelo Vaticano,
diz que pelo menos uns dez mil peregrinos vieram a pé, dos vários
pontos da Itália.
Vieram ciclistas da Irlanda, da Alemanha da França, da bspanha, de Portugal, da Dinamarca, da Suécia e da Noruega.
Dcze espanhóis vieram pelo mar, à força de remos, desde sua
pátria até subirem o Tibre pelas águas do Mediterrâneo e pelo
Mar Tirrenio.
Um funcionário bancário de Roma, visitou as quatro principais Basílicas de Roma todo dia, durante todo o Ano Santo, levantando-se diariamente às cinco horas da manha para fazer a pé
a longa peregrinação.
Doentes, aleijados, cegos, surdos e mudos vieram em trens
especiais, em ambulâncias, em cadeiras de rodas, em carros especiais e de outras maneiras.
Vieram paregrinos de todos os pontos da terra. Potentados
de tribos africanas e asiáticas, convertidos por missionários, trouxeram para as ruas de Roma seus trajes coloridos e pitorescos.
Houve peregrinações compactas vindas da Nova Zelândia, da Austrália, da Islândia e da Indonésia.
Também grupos de refugiados e de pessoas deslocadas representando países do outro lado da «cortina de ferro», viajaram de
seus campos espalhados por toda a Europa.
Todos vieram para o ano do Grande Retorno e do Grande
Perdão: o Ano Santo de 1950.

Bordo do «Scandinavia» - - quatro motores - - de Roma a
Zurique e ao Rio -- 8-10-1950.
Era necessário dar o último adeus a Cidade de Pedro, antes
porém, desejávamos oscultar o Sagrado Anel do substituto do Pescador da Galiléia -- Pio XII, o grande e imortal Papa.
Sábado, às 17 e 30, Sua Santidade devia receebr muitas peregrinações, Bispos e sacerdotes que de todos os quadçantes do
mundo-universo vieram assistir a Proclamação do Dogma da Assunção de Maria ao Céu, em Corpo e Alma. A maior Catedral do
Mundo estava repleta e lá, na Praça mais de 100 mil pessoas que
não podiam penetrar no Sagrado Templo que já estava com mais
de 60 mil fiéis, que aguardavam, ansiosos, a chegada do Grande
Pontífice, que, em plena Praça era ovacionado pela multidão, frenética e entusiàsticamente.
Eis que, em sua cadeira gestatória, abençoando duma e doutra parte, entra na nave principal, o Sumo Pontífice, que trazia nos
lábios o sorriso de Pai amoroso, para os incontáveis filhos, que o
aclamavam, ininterruptamente, com vivas ao Papa da AssunçãoFazia chorar de alegria aquela cena única de amor e carinho, ao
Pontífice, paternal e popular.
Depois de saudar a todos os peregrinos, faz Ele próprio a
chamada, conforme o País, de cada Peregrinação dizendo-lhe palavras paternais em sua própria 'língua, recebendo a ovação dos
componentes daquela Nação. Após se dirigir a todas as Peregrinações a sua palavra afetuosa, rápido e lépido desce do seu trono
para abraçar os arcebispos e bispos, ali presentes. No momento
lá estavam uns 12 bispos brasileiros. Logo aproximei-me de Sua
Santidade pegando-lhe a sua mão para que abençoasse com especial indulgência um crucifixo e, também, dizia-lhe eu, estes terços, e, ainda, Santo Padre, pederia a graça de dar as associações
que dirijo a Bênção Apostólica, que outorgou aos Bispos ! Você
é cura de almas? Sou Vigário Geral da Diocese de Niterói no
Brasil. Oh! Sim! Imaginem como fiquei radiante. Santo Padre,
mais uma graça: amanhã de Avião, volto ao Brasil! Disse-me o
Santo e doce e angélico Pastor: «será muito feliz». Radiante, assisti, ainda o Pai comum da Humanidade atender aos doentes e pes-

soas que puxavam sua mão dizendo-lhe: Santo Padre uma bênção
para minha mãe que está enferma! A! está enferma? Ficará boa.
Vi, após estas palavras, rolarem lágrimas pela face daquele que
lhe implorava esta graça. E quem sabe se em chegando, de volta
à casa não encontrou curada sua progenitora? Creio que sim, pois
como aconteceu comigo dizendo que seria feliz na travessia, vencendo o avião de Lisboa a Dacar, em 8 horas de vôo, uma terrível tempestade, que atrazou a viagem por duas horas e eu dela
não tive conhecimento, dormindo, tranqüilamente, só sabendo, no
dia seguinte, quando o avião baixava para pousar em Dacar, já
fora do perigo, rezando eu o «Te-Deum laudamus. . .!»
Foi o resultado da Benção generosa que o Pai querido dava
ao humilde filho que partia.
Dia luminoso, às 10 horas levantávamos vôo para Zurique, n
linda cidade suíça. O pássaro de aço se alteou e a 6 mil metros
de altura nos fazia contemplar os picos mais elevados das monmontanhas suíças, que atingem à mais de 4500 metros de altitude.
Que belo panorama! Tínhamos a impressão de admirar picos de
transparente cristal, eriçados, beijados pelos raios de lindo e luminosíssimo Sol, que banhando-os de esplendor, dava-nos a idéia
que voávamos sobre pontas prateadas e banhadas de luz que ofuscava a nossa vista. Era encantadora aquela visão única e jamais
vista por nós. Como Deus é sublime em sua obra? Faz a alma
subir e ficar genuflexa ante a sua incomparável sabedoria e poder! Descíamos ? logo com um companheiro italiano que já conhecia o Brasil, onde trabalhou, como engenheiro, fomos .iu Palace
Hotel, luxuoso e confortável, duma higiene impecável.
Linda cidade banhada pelo Lago, que lhe dá o nome, tem uns
200 mil habitantes sendo 80 por cento católicos. Belas Igrejas,
lindos parques, ótimo comércio, universidade e magníficos colégios, muita ordem e disciplina. Ai passamos 28 horas, bastante
para conhecer a bela e formosa cidade. No dia seguinte, 7, às 17
horas tomávamos novo avião e voamos para Portugal onde chegamos às 19 horas, contemplando a linda Lisboa, toda iluminada,
feèricamente, banhada pelo Tejo, que lhe dá tanta graça, como
o Capeberibe à Recife - Veneza Americana boiante sobre as
águas, como lhe canta o imortal poeta. De Lisboa a Dacar, em 8
horas, e deste aeroporto à Recife, saindo às 7 horas para chegar
à Cidade das Ilhas e pontes ás 13 horas. Partindo de Recife as
14 horas chegamos a Cidade Maravilhosa, as 19 horas, na ânsia de
abraçar o nosso santo e apostólico Bispo, Sr. D. João da Matha
Andrade e Amaral, que já. na sua generosa bondade esperava o
seu humilde Vigário Geral, que tanto o quer, pois o compreende,
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acompanhando-o na sua dinâmica obra social de fazer bem à
c"isse menos protegida, que é a mais privilegiada de Deus, que se
fez pobre para nos ensinar amar àquele que o representa na terra.
Rezamos baixinho o Hino Ambrosiano da gratidão, pela feliz
viagem de regresso à Pátria, que tanto queremos e amamos.
Na véspera de nossa partida no Salão de atos do Colégio Brasileiro em Roma, os seus 104 alunos levaram a cena uma linda festa
em homeangem a Assunção de Maria, presidida pelo Cardeal Mazella, nela falando o Sr. Bispo de Botucatú. dois cléricos e o Senhor Cardeal agradecendo. A Escola Cantorum do Colégio executou, com brilho, diversas e clássicas partituras, com aplausos da
seleta assistência, deixando ótima impressão.

APÊNDICE
Estas humildes palestras, que escrevi e li aos queridos peregrinos, que
tive a honra de dirigir em demanda da Cidade Eeterna — Roma — foram,
apenas, um esforço de tradução, feitas, «currente-calamo», do célebre autor,
que o Imortal Leão XIII, tinha a sua cabeceira, Rvdmo. Padre Francisco
Naval. Acrescentei, somente, o que a experiência de 37 anos de labor sacerdotal me ensinou, portanto, não há nenhum mérito, a não ser o de sacrificar,
aliás, com imenso prazer, horas de lazer, na santa intenção de fazer algum
bem aos meus inesquccidos c queridos peregrinos, que tanto me edificaram e
me cumularam de gentilezas, que agradeço de todo o coração.

PALESTRAS AOS PEREGRINOS DO TOURING-CLUB EM DEMANDA
DA CIDADE ETERNA: ROMA E CÉLEBRES SANTUÁRIOS
DA EUROPA
(Doutrina dos Sacramentos em g e r a l ) .
11 de Julho de 1950.
MONSENHOR BARROS UCHÔA
Diretor Espiritual

Haurietis aquam m gáudio de fontibus Salvatoris.
ílsa. XII, 3)
PRIMEIRA PALESTRA
PRIMEIRA PARTE

Prometeu o Senhor na Lei antiga que haveria na sua Igreja
fontes salutares onde se poderiam lavar as manchas das almas a
saciar sua sede quantos delas se aproximassem, haurindo a água
que jorra para a vida eterna. O mesmo Jesus Cristo na nova lei
pregava sobre estas fontes das quais era Ele próprio o manancial
onde poderíamos retirar a água com que desalterar nossa sede.
São dignos do nosso apreço os Sacramentos já por sua natureza, já pelo seu número, já pelos seus efeitos.
Explicação — Si o homem fosse apenas puro espírito, como os
anjos, não teria necessidade de meios sensíveis para atingir o espiritual. Em harmonia com a condição natural do homem quis
Deus Nosso Senhor que na ordem sobrenatural, houvesse meio
sensível para comunicar a graça e para elevar à contemplação do
invisível. Tais são os sacramentos: sinais sensíveis que por instituição divina têm a virtude de significar e produzir a graça santificante. Senão vejamos.
Natureza dos Sacramentos - - Pela definição que acabamos
de ouvir, concluímos que 3 cousas são indispensáveis para a realização do Sacramento : matéria, forma e ministro.
l" - - Matéria — Esta é constituída por cousa corporal, ou
pelo menos sensível. Por exemplo: Água no Batismo. Óleo sagrado na quinta-feira Santa para a Extrema Uunção. Cada uma
destas cousas significa o que f a z : a água que tem a virtude de
lavar e purificar, quer dizer que no Batismo, lava aquele que c
recebe das manchas do pecado- O óleo purifica o doente do pecado em razão dá virtude sobrenatural que Deus lhe deu. aplicado
devidamente no Sacramento e não fora dele
2" - A forma — Esta é constituída pelas palavras que o Ministro aplica à matéria quando vai administrar o Sacramento. No
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Batismo: «Eu te Batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Com a forma se declara e se produz o efeito próprio
de cada sacramento. Quando se derrama a água sobre a cabeça
da criança, a água que refresca e lava o corpo, dadas, porém,
as palavras da forma aplicada a cramça, ou quem for batizado,
limpa sobrenaturalmente da mancha do pecado original e outros
pecados.
3" — Ministro — O ministro é o que dá ou administra o Sacramento e a quem toca pronunciar as palavras da forma. O ministro invisível é Jesus Cristo, autor dos Sacramentos, por cuja
virtude eles produzem a graça. O ministro visível não é senão o
representante do Filho de Deus. Por esta razão mesmo que o sacerdote seja mau, o Sacramento produzirá a graça «ex opere operato». Esta não provem do instrumento, mas da fonte: Deus.

3" — Ordem de dignidade — Nem todos os sacramentos são
iguais. O sacramento da Euracistia é o mais excelente porque
contem o próprio Jesus Cristo e a Ele se ordenam todos os demais.
O sacramento da ordem tem especial cunho de grandeza porque
cria sacerdotes, representantes de Jesus Cristo.

SEGUNDA PARTE: N Ú M E R O DOS SACRAMENTOS

Da mesma forma que muitas são as necessidades do nosso
espirito, quis Deus instituir muitos sacramentos que produzirão e
significarão as diversas graças que para nosso remédio necessitaremos.
l" - Os sete Sacramentos — Assim como são necessárias sete
coisas para nossa vida natural, assim também outras sete são necessárias praa a vida sobrenatural, l", nascer; 2", alimentar-se; 3",
robusterecer-se; 4", curar-se das enfermidades; 5", recuperar as
energias perdidas; 6", viver em sociedade com um governo; 7",
multiplicar a vida.
Da mesma forma que na vida natural, nascemos com o Batismo, nos fortificamos pela confirmação, nos alimentamos pela Sagrada Eucaristia, somos curados das graves doenças do pecado
mortal pela Penitência, alentados das fraquezas pela Extrema
(Junção. Multiplica-se a espécie humana pelo Matrimônio e vivese com ordem e disciplina através do Sacerdote que recebe tal
poder do Sacramento da Ordem.
2" - Classes diferentes de Sacraemntos - - Nem todos os
sacramentos são para todos os homens. Uns são necessários à sociedade em geral e não a cada indivíduo, a saber a ordem e o matrimônio. Outros a todos os indivíduos, como o Batismo. Outros
aos que chegaram ao uso da razão perfeita. Outros aos pecadores.
Uns sacramentos se dizem de vivos porque supõem a alma em
estado de graça. Os outros se chamam sacramentos de mortos porque podem ser recebidos em estado de pecado para limpar a alma
como o Batismo a Penitência os outros cinco pertencem ü primeira classe.

TERCEIRA PARTE: EFEITOS DOS SACRAMENTOS

Instituídos por Jesus Cristo para nos conferir a graça, vamos
melhor estudar as espécies de graça que eles produzem naqueles
que os recebem dignamente.
l" — Graça Santificante—Todos os sacramentos produzem a
graça santificante. A graça santificante é a qualidade sobrenatural que nos faz gratos aos olhos de Deus, filhos de Deus, irmãos
de Jesus Cristo e herdeiros do Céu. O Senhor nô-la concede
quando nos perdoa o pecado, seja original pelo Batismo, seja atual
pela penitência.
2" - - Graça sacramentai - - Cada sacramento em particular
tem como efeito próprio dar uma graça que se chama sacramentai
e que não é outra cousa senão certo auxílio divino para bem vencer
as dificuldades ou melhor cumprir as obrigações inerentes ao Sacramento, como os deveres matrimoniais. Assim também a Eucaristia confere o alimento do espírito.
3" -- Caráíer Sacramentai -- É finalmente efeito especial de
três sacramentos: Batismo, Crisma e Ordem. Entende-se por caráter um selo especial e inapagável- impresso na alma, pelo qual
se distingue dos demais. Por isto não pode ser repetido. O Batismo nos constitui membros de Jesus Cristo, a Confirmação seus
soldados, a Ordem seus ministros.
Conclusão — Adoremos a prodigalidade do Senhor em nos
oferecer suas graças através dos Sacramentos que instituiu na Sua
Igreja como fonte perene e inesgotável de amor pelas criaturas.
Como gratidão saibamos corresponder amor com amor, indo
nos saciar nestas fontes sacramentais, onde encontraremos o alimento que mata a fome da alma e a desaltera de sua sede, dando
o prazer pelas cousas do Céu, em desprêso pelas cousas efêmeras
da terra.
Que Mana Imaculada, que tanto nos tem protegido nos continue a proteger para adquirirmos a energia suficiente para vencer o
homem velho e substituí-lo pelo homem novo, pelo homem da graça.
Assim nos prepararemos para merecer a glória da visão beatífica,
por todo o sempre na Pátria Celestial.

l OJ

P R I M E I R A PARTE

SEGUNDA PALESTRA
BATISMO

l" Sacramento -- Batismo
Na verdade Eu vos digo: Quem não renascer pela água e pelo
Espirito Santo, não pode penetrar no Reino de Deus (São João,
Cap. 3v5).
Repetidas vezes vaticinaram os profetas anunciando que o
Senhor derramaria sobre seu povo escolhido uma água prodigiosc;
para o lavar. Esta promessa se cumpriu fielmente na Igreja de
Deus. Não é só de água este Batismo como o de João, senão que
o acompanha a virtude do Espírito Santo como afirmou o mesmo
Batista em São Mateus cap. 5 v. 11: Ele vos batizará no Espírito
Santo e no fogo, como confirmou Jesus no texto acima. Pelo Batismo enquanto a água lava o corpo, o coração fica limpo da mancha
de pecado.
Vamos tratar deste importante Sacramento com as Bênçãos
de Maria Imaculada. Consideraremos seus elementos essenciais,
seus efeitos e suas cerimônias.
Explicação
Pela recepção do Santo Batismo ficamos sendo filhos de Deus
e da sua Igreja pois nascemos espiritualmente na vida da sua Graça.
Donde se infere sua absoluta necessidade, pois sem ele ficaríamos
na morte do pecado e sob o império de satanás. Por esta razão
Jesus Cristo afirmou: Quem não renascer pela água e pelo Espírito Santo, não pode penetrar no reino de D e u s . . . Ide ensinai a
todas as gentes batizando-as em nome do Padre e do Filho e do
Espírito Santo.
Quando falarmos dos efeitos do Batismo, então vereis mais
clara ainda sua necessidade. Vamos estudar agora sua natureza.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

São três: Matéria, forma e ministro.
l" — Matéria — Água natural, seja do poço do rio ou do mar.
Como é um sacramento necessário quis Nosso Senhor Jesus
Cristo que sua matéria se encontrasse em todas as partes.
Forma - - Eu te Batizo em nome do Padre e do Filho e do
Espírito Santo, ao mesmo tempo derramando água na cabeça do
batizando. Não basta levar a criança à pia batismal sem pronunciar as palavras. E' necessária uma cousa e outra.
Ministro -- E' em geral o Pároco ou que faz as suas vezes.
Em caso de morte porém qualquer pessoa pode e deve batizar com
água natural na forma mandada pela Santa Madre Igreja.
A teologia dá uma certa ordem para o ministro extraordinário.
l" o homem. 2" um menino e em último caso uma mulher. Tudo isto
demonstra à sociedade que o Batismo é necessário. Dai as razões
da facilitação da Santa Madre Igreja no conferimento deste sacramento.
SEGUNDA PARTE: EFEITOS DO BATISMO

l? .— Apaga o pecado original - Todos, com exceção de
Maria Imaculada, nascem com o pecado original. Era portanto conveniente que Deus na sua misericórdia inventasse um meio necessário para limpá-lo. Esse meio salutar é o Batismo, e por isto deve
ser administrado logo que a criança nasce e não se guardar para
quando se atinja o uso da razão, porque seria uma crueldade deixálo nas trevas da morte e sob o império do demônio.
O Batismo não só perdoa o pecado original como todos os
pecados que foram cometidos e por maiores que sejam de tal modo
que se alguém morresse logo após o Batismo iria imediatamente
para o Céu.
O Batismo nos devolve o estado de inocência e santidade dos
nossos primeiros pais, se bem que não o privilégio da isenção da
morte.
2" -- O Batismo faz-nos cristãos - - Pelo Batismo entramos
na Igreja de Jesus Cristo e nos incorporamos a Ele, como membros
à cabeça. Desta união nos vêm todos os bens. Entramos na escola
de Jesus Cristo. Abre-nos o Céu de par em par porque somos
constituídos herdeiros de sua glória.
3° -— Efeitos do Batismo — Melhor do que efeitos, digamos as
obrigações que Ele nos impõe: Comprometer.io-nos a renunciar a
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Satanás, suas pompas e suas obias, sugeitando-nos à lei cristã,
cujo jugo é suave e cuja carga é leve, tornando-nos súditos da
Santa Igreja Católica, que é nossa Mãe, para sermos ao mesmo
tempo filhos de Deus e herdeiros da sua Glória.
TERCEIRA PARTE :

C E R I M Ô N I A S DO BATISMO

E mister que o Batismo se revista de cerimônias, como os
demais sacramentos, porque estas cerimônias elevam a alma para
Deus. Estas solenídades mostram a grandeza do ato e dizem da
sua importância. Edifica ainda o próximo que compreende logo a
sabedoiia da Santa Igreja.
As do Batismo se podem reunir em Três Grupos:
l" - As de antes do Batismo — Eleição dos Padrinhos que
respondem pelo batizando e lhe servem, de pais na fé. Precede
também o Batismo a água que deve ser benta na vigília de Páscoa
e Pentecostes, para cuja bênção ou consagração se mistura um
pouco de crisma para declarar melhor os efeitos do Sacramento
que nos faz cristãos. Não se consente que o Batizando entre logo
na Igreja, sem que se lhe façam algumas pergutnas na porta do
templo sagrado, porque ainda não é digno em razão do pecado
original de penetrar no Santuário Sagrado. Pergunta-se-lhe sobre
a doutrina da fé, para declarar que a conhece e aceita antes de
receber o grande e necessário Sacramento, devendo fazer profissão de fé em seu lugar o padrinho. Fazem-se exorcismos para expulsar o demônio.
Dá-se-lhe o nome de um santo para seu protetor.
Por isto é lastimável escolher nome de artistas e outros formados de letras, que não só nenhuma significação têm como também de nada servem para o batizando. Aplica-se um pouco de sal
bento para indicar que a boca deve ser preservada da corrupção
do pecado e tenha o sabor das cousas santas. Faz-se com o mesmo
fim o sinal da Cruz nos sentidos. Segue-se a cerimônia da renúncia a Satanás e suas obras e unção com óleo bento, no peito e nas
espáduas para evitar o erro e afugentar a preguiça.
2" -— Cerimônias durante o Batismo — Pergunta-se ao Batizando se quer receber o Batismo, para indicar que ninguém se salva
sem querer, pois Deus só admite soldados voluntários. Derrama
então o ministro água sobre a cabeça do Batizando, porque ali é
que estão ou se figuram todos os sentidos interiores ou exteriores
e o faz em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, porque
as Três pessoas divinas concorrem para a santificação do homem.
Não se pode acrescentar nem diminuir nada a esta forma. Seria
nulo o Batismo.

r
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3"
Cerimônias depois do Batismo — Unge-se com o Santo
Crismo a cabeça do Batizando para dar-lhe a entender que desde
aquele momento é cristão, membro de Cristo Senhor Nosso.
Coloca-se sobre a fronte ou cabeça do Batizando uma toalha
branca para indicar a inocência que o Batismo lhe dá e pureza de
vide* que deve levar dali por deante. Finalmente, se lhe entrega
uma vela acesa para significar-lhe que deve alimentar com boas
obras a fé viva e inflamada na caridade que o Batismo lhe deu.
Conclusão
Não nos devemos esquecer jamais do nome e da profissão
que recebemos no Batismo. Com água e em nome da Santíssima
Trindade celebramos um ato de honra entre Deus e nós. uma
aliança sagrada que nunca será quebrada. Deus nos fez seu Filho
irmão de Jesus Cristo e herdeiro do Céu. Guardemos portanto,
nosso compromisso sagrado, preferindo mil vezes a morte que deixá-lo de c u m p r i r .
Lembro-vos aquela passagem de Alexandre Magno que tinha
em seus exércitos um soldado com o mesmo nome, porém, muito
pussilânime. Chamou-o o imperador e lhe perguntou: Como te
chamas ?
- Alexandre.
— Pois bem, ou mudas de nome ou deixas de -ser covarde.
Do mesmo modo nos dirá Deus. Ou tenhamos coragem para
segui-lo ou mudemos de nome de cristão.
Mas nós, Senhor, seremos bons cristãos, cumpridores do
nosso Sagrado dever que o Batismo nos impõe. Jamais seremos
desertores ou apóstatas. Isto porque contamos com a graça divina
e a proteção de Maria, a Mãe da divina graça.
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TERCEIRA PALESTRA
SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO

Não queirais contristar o Espírito
qual fostes assinalados (EF. 4,30).

Santo no

Pelo Batismo nos tornamos discípulos de Jesus Cristo e professamos a Fé, que Ele nos ensinou. É preciso notar porém que
pertencemos à Igreja militante e portanto devemos lutar contra os
inimigos da fé, hoje mais do que nunca combatida. Logo devemonos constituir soldados intrépidos pela Confirmação. É pois de
suma importância este Sacramento, instituído por Nosso Senhor
Jesus Cristo, para nos confirmar na fé, como praticou a Igreja
dos primeiros tempos, que nos ofereceu um sem número de mártires na Fe.
Estudemos este Sacramento em a sua natureza, na pessoa
que o recebe e nas cerimônias'com que é administrado.
Explicação -- A confirmação é um Sacramento que nos confere a graça para nos fortalecer na Fé e para defendê-la com firmeza e sem desfalecimento. Esteve sempre em voga na Igreja
primitiva como se prova pelos Santos Padres e p<?la Sagrada Escritura, e também pelos Concílios da Igreja.

2" — Forma -- Esta é constituída pelas palavras que o Bispo
pronuncia quando unge a fronte do crismando «Eu te assinalo
com o sinal da cruz e te confirmo com o Crisma da Salvação, em
nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo». Nestas palavras
tendes os efeitos do Sacramento em virtude do poder da Santíssima Trindade.
Quando as ouvirdes deveis vos recolher dentro de vós mesmos
a excitar os sentimentos da piedade em vosso coração.
3" -- Ministro -- É o Bispo e unicamente ele, como sempre
foi uso na Igreja antiga e desde os tempos apostólicos. (Acts
VIII, 16. 17, XIX 6) . Dar cumprimento à obra de formação só
pertence ao Mestre superior. O Bispo, que é homem perfeito,
aperfeiçoa a obra começada. Não obstante pode um sacerdote, em
geral em dignidade, ser comissionado, em virtude de faculdades
pontifícias, pelo Bispo para Crismar. Eu, por exemplo, já crismei
mais de 15.000 pessoas por ordem do meu Superior Eclesiástico.
SEGUNDA PARTE

O CRISMANDO DEVE TER AS SEGUINTES CONDIÇÕES

l" — Ser Batizado — O Batismo é a porta de todos os Sacramentos. A confirmação confere ao cristão batizado, que deve
estar na amizade de Deus, isto é. em Estado de graça, a.graça
sacramentai que robustece o cristão para defender a fé com hero.smo e sem temer as ameaças do inimigo.
2" -— Estado de graça — É um Sacramento de vivos. Só pode
ser recebido por quem não está em pecado mortal. Quem receber
este Sacramento em estado de inimizade de Deus comete grave
sacrilégio.
3" -- Instruído -- O Crismando deve saber que este sacramento só se recebe uma vez, porque imprime caráter. Deve saber
o Credo, Padre Nosso, a Ave Maria, os Mandamentos, os Sacramentos. É de sé desejar que o candidato haja feito a primeira comunhão, possa escolher seu padrinho e saiba o melhor possível
a doutrina Cristã.

P R I M E I R A PARTE
COMO OS DEMAIS SACRAMENTOS, A NATUREZA E A ESSÊNCIA DESTE
SACRAMENTO SE CONSTITUE DE MATÉRIA, FORMA E MINISTRO

l" - Sua matéria — É o Crisma, ou seja uma composição de
bálsamo e óleo, consagrado pelo Bispo na Quinta-feira Santa,
dentro da Missa. À unção que o Bispo, faz na fronte do confirmando bem como a imposição das mãos são a matéria deste sacramento. Assim se unge um soldado de Jesus Cristo.

TERCEIRA PARTE
AS PRINCIPAIS CERIMÔNIAS QUE ACOMPANHAM
ESTE SACRAMENTO

l" — O Sinal da Cruz — O Bispo faz sobre a fronte do crismando o sinal da Cruz com o santo crisma, selando assim o soldado de Jesus Cristo que não se envergonhará de levar o sinal de
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Jesus Cristo na fronte, pelo contrário estará sempre pronto a defendê-la até com o sacrifício da vida. O Bálsamo que exala perfume deve indicar as virtudes que o crismando deve praticar para
dar bom exemplo.
2" — .A Pancada — O Bispo dá uma pequena pancada na
face direita para indicar que o crismando deve estar pronto a suportar tudo por amor de Jesus Cristo que morreu na Cruz para nos
salvar. Em seguida o Bispo diz-lhe: «A Paz esteja contigo». Não
poderíamos receber maior tesouro no dia da nossa confirmação.
3" — Padrinho^, — É designado, ou c crismando escolhe um
padrinho a fim dp que este o ajude a viver cristãmente. O padrinho contrai parentesco espiritual com o afilhado.

QUARTA PALESTRA
O S A C R A M E N T O DA EUCARISTIA

Memoriam fecit mirabilium sucrum (Ps. CX 4)

CONCLUSÃO

Entre as maravilhas feitas por Nosso Senhor Jesus Cristo
no mundo, entre os benefícios enormes saídos de suas mãos dadivosas em nosso benefício, nenhum eqüivale aos dons que fez e nos
faz constantemente de Si Mesmo, por meio dos sacramentos dos
altares. Este é o compêndio dos seus prodígios em nosso favor.
Expliquemo-lo:
Adorável e digno de todos os nossos louvores é o Coração
de Jesus na Eucaristia, já pela instituição deste venerável mistério,
já pela qualidade do Sacramento, já pela condição de Sacrifício.
Nos demais sacramentos recebemos a graça ou virtude de
Nosso Senhor Jesus Cristo e na Eucaristia recebemos Ele Próprio,
tão real como está no Céu.
Senão vejamos.

Compreendestes a importância do Sacramento da Crisma ?
Se alguém dentre vós ainda não é crismado receba quanto
antes este sacramento da Ação Católica, sacramento que forma o
defensor da Fé. Não se privem desta graça que nos dá a energia
dos mártires. Quem a recebe em estado de graça é enriquecido
com os sete dons do Espírito Santo, como os Apóstolos no dia Sagrado de Pentecostes. Após a manifestação do Divino Espírito
Santo, sem temor evangelizaram o mundo universo, afrontando
tcdas as perseguições e todos os gêneros de morte com o sorriso
nas lábios. No momento presente a Santa Igreja mais do que nunca
necessita de valorosos soldados na Fé Não desprezeis pois esta
graça que é dom do Céu, esta graça que vos fará heróis. Não
desprezeis o dom da Sabedoria, da Ciência, do Entendimento, do
Conselho, da Fortaleza, da Piedade e do Temor de Deus que este
sacramento confere.

P R I M E I R A PARTE

l

Na sua instituição devemos considerar três cousas: o tempo,
o modo e o f i m .
l" — O tempo -- Sabia Ele que Lhe era chegada a hora de
consumar o Sacrifício cruento de sua vida pela humanidade. Chegara a noite da despedida. Reuniu os discípulos para com eles
comer a Páscoa. Tinha conhecimento de tudo o que os seus inimigos, inclusive o discípulo traidor tinham realizado e combinado
para Lhe dar a morte mais cruel. Sabia de tudo e por isso mesmo
quis dar mais uma prova de seu incomparável amor - - o memorial do seu coração.
2" — O modo — Para realizar a maravilha do seu amor reuniu
os discípulos no Cenáculo, em derredor de uma mesa, depois de
lhes lavar os pés, tomou do pão em suas mãos santas e veneráveis
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e o mesmo faz com o cálice contendo vinho. Diz as eternas palavras: «Toma; e comei, isto é o meu corpo e tomai e bebei isto é o
meu sangue». Acrescentou: «Fazei isto em memória de mim».
3" — O Fim — O fim que O levou a instituir este incomparável sacramento não foi outro senão manifestar seu terno amor pelos
hcmens. «Cum dilxisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit
eos». Por isto quis esconder-se, quase aniquilar-se, debaixo das
«especieis sacramentais», já que havia de ausentar-se com sua presença visível. «Ecce vobiscum sum. . .» Aqui está para ser o alimento de nossas almas a f i m de santificar-nos.
SEGUNDA PARTE

O SACRAMENTO

Vejamos agora a essência e as maravilhas deste Santíssimo
Sacramento.
!'•' -- Sua essência -- Matéria, forma e Ministro, como em
todos os sacramentos.
A matéria é o pão de trigo c o vinho de uva.
A forma é constituída pelas palavras que o sacerdote pronuncia no altar quando celebra: «Hoc est enim corpus meus» e «Hic
est enim calix sanguinis mei». Isto é com efeito meu corpo e este
é com efeito meu sangue. O ministro é o sacerdote que celebra o
Santo Sacrifício da Missa. Desde aquele solene momento a substância do pão se transubstanciou no Corpo de Jesus Cristo e a
substância do vinho no Sangue, ficando só as espécies sacramentais, quer dizer, a cor, o gosto do pão e do vinho que ali não existe
mais. Oh! maravilha das maravilhas.
2" — A presença real — Podemos afirmar sem medo de errar
que Jesus tão sublime, tão alto como está no Céu, se encontra realmente presente, ainda que oculto debaixo dos acidentes de pão e
de vinho ,e está todo inteiro com seu corpo e sua alma e divindade
em cada parte dele. Assim quando se parte a hóstia não se divide
Jesus Cristo senão que se dividem só os acidentes e Jesus Cristo
fica inteiro em cada parte da hóstia e do vinho divididos. Permanece aí até que as espécies se corrompam, dia e noite nos tabernáculos, em todos os lugares da terra, onde existe um Sacrário para
ser adorado o Senhor dos Senhores.
3" - Participação -- Ali não fica só para que o visitemos e
adoremos e lhe roguemos, mas sim para que o recebamos e participemos do seu mesmo corpo e sangue- A comunhão ao menos uma
vez por ano, não basta para as almas de piedade que o amama
verdadeiramente', não. E' para todos os que se prezam do nome
de cristãos.
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Ali está dia e noite para atender o dseejo dos enfermos e
moribundos, em perigo de morte.
Jesus prisioneiro do meu amor, escravo do meu coração, porque não O busco sempre ? Para recebê-lo basta não ter pecado
mortal, saber o que vou fazer, pois tenho certeza absoluta que ali
está em corpo e alma e divindade, e estar em j e j u m natural, desde
a meia noite, exceção para receber o Santo viatico.
Prove-se, diz São Paulo p?,ra recebê-lo dignamente e não
comer a própria condenação. Cometeria assim pecado de sacrilégio .
TERCEIRA PARTE --

O SACRIFÍCIO

Entende-se poi Sacrifício a oferta de uma cousa sensível ou
visível que se faz a Deus por um legítimo Ministro para manifestar-lhe seu domínio sobre a vida e sobre a morte, para o que se
destrce a cousa oferecida, ou se faz nela alguma mudança. Esta
ccusa recebe o nome de vítima. Em todos os tempos houve sacrifícios, porém, na Lei da Graça todos foram substituídos pelo Santo
Sacrifício da Missa.
Vejamos pois aqui três cousas :
l' — A vítima — É o mesmo Jesus Cristo que morreu por nós
na árvore da cruz, oferecendo-se em sacrifício para salvar a humanidade. Na Missa porém, pela consagração, aparece ali, em estado
de vítima representando o sacrifício do Calvário. «Hoc est corpus
meus quod pró vobis tradetur: hoc facite in meam comemoratinem».
2" -- [esus Cristo é também o cferente pelo ministério do sacerdote. Em união com o sacerdote, oferece também o povo fiel,
que se une com o sacerdote na Santa Missa, e nela toma parte.
Não oferecemos o Santo Sacrifício aos Santos senão somente a
Deus, embora se celebrem em memória dos Santos.
3" — Os frutos — Inumeráveis são os frutos que se alcançam
por intermédio do Santo Sacrifício da Missa.
Sacrifício Latreutico quer dizer que Ele reconhece a soberania
absoluta de Deus sobre nós e a Ele se dá toda honra e glória, e
também o sincero agradecimento por nos ter criado, sustentado e
salvado das mãos de satanás, pelos méritos da morte na Cruz,
que se renova toda vez que se celebra no altar.
Sacrifício propiciatório aplaca as injustiças que os homens deliberadamente cometem quotidianamente contra Ele. Melhor que
os sacrifícios da Antiga Lei. A Santa Missa é incomparavelmente
mais agradável a Deus, porque a Vítima é seu próprio Filho. Com
Ele reparamos muito melhor nossos pecados.
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Sacrifício Impetratóric — Se o profeta Eliseu corisegu.u. com
sua intercessão, no Templo do Sacrifício, torrentes de água para
seu povo sedento, o que não alcançaremos nós do Eterno através
do maior e mais real dos sacrifícios, o da Santa Missa, que e c
mesmo Sacrifício do Calvário? Quando o Sacerdote da nova Lei
celebra o Santo Sacrifício da Missa une o Céu a terra.
Eis pois os frutos que se têm e se ganham da banta Ml!
que ouvimos piedosamente e se manda celebrar. E a mesma do
calvário, com a diferença de que lá no Golgota o sacnficio
cruento, e aqui é incruento.

QUINTA PALESTRA
CONFISSÃO OU PENITENCIA

CONCLUSÃO

Aproveitemos deste tesouro Sagrado, recebamo-lo embora com
mil sacrifícios se for necessário. Cucamos a Missa pelo menos no
Domingo que é obrigação.
Nosso Senhor ali como em Israel passa curando enfe
cegos e paralíticos.
Eles nos encherá de suas bênçãos e operará em nos as
curas. «Domine, ut videam».

Si confiteaniur peccata nostra, fidelis est Deus
et justus. ut remitat nobis peccata nostra (Joan. 1 . 9 )
Se confessarmos nossos pecados Deus fiel e justo no-los perdoará .
0 Batismo perdoa o pecado original e nos confere a Graça.
A Confirmação nos robustece, tornando-nos soldados intrépidos
para a defesa da fé em Deus. A Eucaristia nos alimenta e preserva. Não se fazia pois mister o sacramento da Penitência. Mas
ccmo o homem pode ser infiel e ingrato às promessas do Batismo.
Deus instituiu o Sacramento da Penitência para perdoar os pecados mortais cometidos depois do Batismo. Assim como quando um
navio naufraga, os tripulantes se agarram à taboa de salvação,
assim também aqueles que naufragaram no pecado agarram-se ao
sacramento da penitência se querem conseguir a salvação eterna.
No Sacramento da Penitência nos oferece o Senhor o meio
eficaz para sair do pecado. Consideremos pois este sacramento na
sua essência, nas suas razoáveis condições e na sua prática.
Explicação — Não tratamos aqui da virtude da Penitência, o
arrependimento interior das nossas culpas e s'm do Sacramento
com as condições estabelecidas por Jesus Cristo para alcançarmos
o perdão dos nossos pecados, cometidos voluntariamente.
Primeira parte — A penitência ou Confissão como os demais
sacramentos consta de matéria, forma e ministro.
1 v _ _ Matéria -- Esta é constituída pelos atos seguintes:
confissão dos pecados mortais e também veniais, dor manifestada
exteriormente, propósito de nunca mais pecar e satisfação da divina justiça. Assim como a lenha é matéria para o fogo, da mesma
forma os pecados ou a declaração dolorosa deles, são a matéria
deste sacramento que nos apaga os pecados.
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- A forma é constituída pelas palavras da absolvição que
profere o sacerdote «Eu te absolvo dos teus pecados em nome do
Padre e do Filho e do Espírito Santo». Está escrito no Santo
Evangelho: Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis... Quodcunque solocritis super terram erit solutum et in coelis". Os pecado
sào cadeias que prendem as almas e o Sacramento da Penitência
as quebra, livrando-as deles.
3" - O Ministro — É o sacerdote que em nome de Jesus
Cristo recebe a confissão do penitnete e o absolve dos seus pecados. Aos sacerdotes deu Jesus Cristo depois da ressurreição esta
faculdade sobrenatural dizendo: «Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados». Esta faculdade se transmite aos sacredotes ordenados pelos Bispos que
dizem aos ordenandos as mesmas palavras por ordem de Jesus
Cristo. De modo que ao instituir Jesus Cristo este Sacramento na
ocasião a que nos referimos, constituiu os sacerdotes como juizes
dos pecados e obrigou todos os fiéis a submeter-se ao Tribunal da
Penitência para obter a remissão dos seus pecados. Assim sempre
o compreendeu a Santa Igreja e o repetem os Santos Padres.
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3" — Propósito de emenda -- Não só dos pecados passados
como também prometer fugir das ocasiões perigosas, evtiando
tudo o que pode dar oportunidade de pecar. O propósito deve
ser firme, universal e eficaz.
•4" — Confessar todos os pecados tal como sstão na consciência -- Não ocultar por vergonha nenhum pecado, do contrário não
só a confissão é nula, como ainda comete o pecado de sacrilégio.
Deve outrossim confessar as circunstâncias que mudam a espécie.
Se não puder fazer exatamente, faça-o aproximadamente. Contar
também os pecados esquecidos em outras confissões e todos os
que foram confessados em confissão mal feita.
Há casos em que .se deve fazer a confissão geral. E' bom
accnselhar-se com o confessor.
5" — Cumprir a penitência — a satisfação imposta pelo confesscr deve ser aceita pelos pecados referidos e cumprida logo ou
como c confessor ordena. E' imposta para evitar as recaídas e
por isto se chama medicinal, porque tem o fim de curar, procurando o penitente por causa dela, também fugir de pecar, principalmente por amor a Deus tão bom que deu a vida para nos salvar.
A penitência é como a medicina humana. Às vezes amarga,
mas ainda assim a tomamos para ficar curados.

SEGUNDA PARTE

Vejamos agora as condições para que a confissão produza
seu salutar efeito de trazer ao penitente a paz da alma e alegria
do seu coração :
l? — Exame de consciência -- Para que seja realmente exato
é mister repassar o tempo decorrido depois da última confissão, ou
quem nunca se coníessou e vai fazê-lo pela primeira vez, examinar-se tomando como noriru" os mandamentos de Deus e da Igreja e as obrigações do seu estado.
Fixar o tempo e o número das faltas, o quanto possível para
que a penitência seja proporcionada.
2" -- Dor dos pecados -- Esta pode ser de contrição ou de
atrição. Esta é suficiente com a confissão bem feita. Procure excitar a dor dos seus pecados contemplando Jesus pregado na Cruz,
para nos salvar, lembrando-nos que todas as vezes que pecamos
moralmente renovamos sua Paixão e Morte na Cruz. Pensar na
bondade de Deus para conosco : podia nos repudiar e correr ao
nosso encontro dizendo: não vim chamar os justos e sim os pecadores. Não é necessário como muita gente pensa sentir dor física. E necessário, sim sentirmos mágua porque ofendemos a Deus
infinitamente bom e cheio de misericórdia.

TERCEIRA

PARTE

Tudo o que falamos encontramos nos livros de devoção. O
necessário a fazer resume-se no seguinte :
l" -- Antes da confissão -- Recolher-se um pouco, pedir as
luzes do Divino Espírito Santo, encomendar-se à Virgem Santíssima, examinar-se sem se perturbar- Não encontrando facilidade,
pedir ao confessor que ajude. Procurar os motivos da dor : o Céu
que se perdeu, o Inferno que se ganhou cometendo dehberadamente o pecado mortal. E muito salutar pensar na Paixão de
Nosso Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia.
2" — Durante a Confissão — Começar fazendo o Sinal da
Cruz e recitando o eu pecador. Ajoelhado, dizer quando fez a última confissão, em seguida referir seu estado, se casado, solteiro
ou viuvo, declarando os pecados cometidos seguindo os mandamentos para facilitar a memória. Ouvir os conselhos e exortações
do confessor e também responder às perguntas que são necessárias para esclarecimento. Não se tenha receio. Ali só Deus é testemunha e Ele misericordiosamente perdoa e esquece as nossas
maiores faltas e as perdoa generosamente. Recebida a penitência
logo recitar o ato de Contrição.
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Conclusão
Bendigamos a misericórdia infinita de Deus para conosco,
instituindo esta nova piscina probática de perdão que limpa todas
as nossas misérias e de modo tão fácil. Nos tribunais da terra se
condena o delinqüente e neste sempre se perdoa uma vez que o
pecador se arrependa sinceramente dos seus pecados. Basta confissão com desejo de emenda e logo Deus infinitamente misericordioso nos perdoa para todo o sempre. Morrendo em seguida estaríamos na Pátria Celeste. Por quê não irmos então a este tribunal
que Deus inventou^? Invenção tão sublime só Deus podia fazer.
não o Padre, que também se confessa e é obrigado a confessar o
pestilento, embora se contaminando com a doença. À Lei da confissão abrange a todos, inclusive o Papa e os Bispos, chefes da
Cristandade.

SEXTA PALESTRA
EXTREMA U N Ç A O

Infirmatur qui in robis ? Inducat ptesbyfer&s
Ecclesia et orcnt super eum, ungentes eum óleo
(Jac. V , 1 ) .
Existe algum enfermo entre Vós ? Chamai o sacerdote, otem
junto a Ele e unja-o com o óleo sagrado.
Para todos estabeleceu J . Cristo remédio e consolo na Igreja.
E na verdade, não podia faltar àqueles que se encontram no último
transe da existência. Naquele importante momento em que às vezes
ficamos abandonados, a Santa Igreja Católica não nos falta com
seu conforto e conselhos por meio do Sacramento da Extrema
Unção. É de muito interesse o conhecimento do Sacramento da
Extrema Uunção em sua natureza e em suas disposições para bem
recebê-lo.
Explicação — É um sacramento, como a mesma palavra o
indica que se aplica «in extremis», para auxílio espiritual e também corporal do enfermo.
P R I M E I R A PARTE

l" -- Natureza deste Sacramento -- A matéria é o óleo de
Oliveira bento pelo Bispo. O óleo por sua bondade e suavidade,
expressa bem os efeitos sobrenaturais, que causa aos doentes.
2" - A forma - - É constituída pelas palavras que o sacerdote pronuncia todas as vezes que unge os cinco sentidos. Este
sacramento foi instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos o administraram no seu tempo- E' um só sacramento embora
se façam várias unções.
SEGUNDA PARTE -- EFEITOS DESTE SACRAMENTO
São Três :
l" - Perdoa os pecados veniais, os mortais esquecidos e ainda
os mortais que não puderam ser contados por ausência de loquela
ou outra razão.
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para conquistar a alma.
3" - - Dá saúde ao corpo se é conveniente para a alma. Por
estas razões se chame sempre, sacerdote não apenas quando o
doente está nas últimas, já perdeu até os sentidos e não pode dar
sinais de arrependimento. Há grande responsabilidade dos parentes em momento tão vital para o enfermo, que deseja um sacerdote e lho negam. Estes vão responder diante de Deus por uma
falsa compaixão.
TERCEIRA PARTE, - - DISPOSIÇÕES

É de notar que este sacramento só se administra a quem está
gravemente enfermo e não a uma pessoa condenada à morte que
deva ser executada dentro de algumas horas ou mesmo dentro de
alguns minutos, ou então -.ai entrar numa batalha. As crianças
que não atingiram o uso da razão e não puderam cometer por conseguinte pecado mortal também não podem receber este sacramento. Não se pode outrossim dar este sacramento na mesma
doença embora se venha a morrer muito depois.
Às disposições da alma são: estado de graça e se não
podem confessar ao menos dê um sinal de arrependimento.
2" - - Avivar a fé e a confiança em Jesus Cristo e na virtude
do Sacramento.
3" - - Resignar-se com a vontade de Deus, e se dispor a ser
chamado por Deus a comparecer na outra vida, para receber a
ccrôa do mérito.
CONCLUSÃO

Como é bom Jesus Cristo qu não nos abandona nem no
transe derradeiro. Instituiu o Sacramento da Extrema Unção
para nos confortar e nos aliviar das dores físicas e dar forças
contra as invectivas de satanás que na último hora tudo faz para
despertar o desespero e nos fazer suas vítimas. Não é possível
que seja inútil o Sangue preciosíssimo do mártir do Calvário, que
se ofereceu espontaneamente para nos arrancar das garras do
demônio. Não sejamos negligentes em procurar nestas ocasiões
difíceis o Ministro do Altíssimo, que à semelhança do bom anjo
nos salvará expulsando de junto de nós, em nome de Deus, Satanaz. para nos braços de São José, patrono da boa morte e de Maria,
nossa querida Mãe, entregar nosso'espírito que subirá ao Céu.

Cumpramos o preceito de São Tiago: «infirmatur quis in
vobis? Inducat presbyteros Ecclesiae, et orent super eum. ungentes eum óleo».
Há porventura entre vós algum enfermo ? Chame logo o sacerdote do Senhor para que o unja com o óleo sagrado e Deus
lhe dará a saúde até do corpo, se for do seu agrado.
Portanto tomemos o propósito de jamais consentir que um parente ou amigo ou mesmo conhecido, morra sem se chamar um
padre para administrar-lhe o Santo Sacramento da Extrema Unção. É este dever de caridade que será recompensado - - Quem
salva uma alma, predestina a própria.
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2" — Seus graus — Como bem diversa é a função de cadr>
Ministro na Igreja, diversas são as ordens: Bispos, Presbiteros,
Diáconos, Subdiáconos, Acólitos. O ofício do Bispo é ordenar,
do Presbitero, celebrar. Batizar e pregar pertence aos diáconos.
Cantar a Epístola complete ao subdiácono. Acolitar pertence aos
minoristas.

SÉTIMA PALESTRA
S A C R A M E N T O DA ORDEM

Compara o apóstolo São Paulo a Igreja de Jesus Cristo a um
corpo bem organizado, dizendo que nele deve haver uma cabeça
e distintos membros, porém, que nem todos podem ser cabeças,
nem mãos. Sabeis quais são os chefes deste maravilhoso corpo ?
São os Bispos, os Sacerdotes e os Ministros Eclesiásticos, formados pelo Sacramento da Ordem. Vamos explicar as grandezas e
benefícios deste Sacramento, tão importante e necessário para a
vida da I g r e j a .
Assunto - - Devemos respeitar profundamente o Sacramento
da Ordem, já pelo que é em si mesmo, já pelos efeitos que causa,
já pelos benefícios que nos proporciona.
Esclarecimento -- A Ordem é um Sacramento instituído por
Nosso Senhor Jesus Cristo, para dar ministros a sua Igreja. Compreende-se que este Sacramento não é para todos e sim para
aqueles que são realmente chamados por Deus. e têm portanto vo
cação e os requisitos imprescindíveis para tão sublime missão.
Entretanto a rodos os fiéis interessa grandemente pelos benefí
cios que recebem daqueles que são revestidos desta grandeza, que
dá ao ordenando o nome de outro Cristo na terra — Sacerdos. alter
Cristus.
Sua natureza - - Para conhecê-lo bem distingamos :
li — Seus elementos essenciais — Matéria c forma como em
todos os sacramentos — Matéria deste sacramento é a imposição
das mãos que o Bispo faz aos ordenandos, como também a entrega dos livro-chaves ou vasos sagrados, próprios do ofício que
cada um deve desempenhar. Assim, aos Diáconos o Evangelho, aos
Padres o Cálice com o vinho e a patena com a hóstia etc.
Forma - Entrega dos objetos sagrados acompanhado das
palavras que o Bispo pronuncia.
Ministro é exclusivamente o Bispo.

3" — Sua dignidade - - Todos os referidos graus são excelentes, entretanto, não há comparação com a dignidade episcopal e
sacerdotal, que não têm maior sobre a terra. Nem os Reis e, nem
mesmo os anjos, lhe são iguais. Que dignidade se pode comparar
àquela que tem o poder de fazer abrir o Céu para de lá chamar
à terra o Filho de Deus/
A dignidade sacerdotal é incomparável.
Segunda Parte —- Seus efeitos: são de três classes.
l" - Graça e caráter -- Além de imprimir caráter naquele
que recebe o sacramento da Ordem, confere graça especial para
que vivam dignamente, segundo convém a um ministro do Senhor
e para que exerçam com santidade, as suas sublimes funções,
que, mais do que angélicas, são divinas.
2' - Poderes — Cada uma das ordens conferidas, dá poderes aos ordenandos que se relacionam com a sagrada Eucaristia.
O sacerdote tem poder de Consagrar e de purificar as almas para
que possam receber o Sacrament odo Amor : A Eucaristia. Ao
Diácono este Sacramento dá o poder de servir o Sacerdote no
Altar, d u r a n t e as Missas solenes. Aos Bispos confere o poder de
regei.
- Obrigações -- Os que se ordenam «in sacris» tem obrigação de possuir realmente uma santidade especial de vida, apartando-sc do mundo e de suas diversões e recitar o Santo Breviário.
TERCEIRA

PARTE

Inumeráveis são os benefícios decorrentes do Sacerdócio.
l" - O .s sacramentos -- Não fossem os sacerdotes, como se
abririam aos fiéis as fontes das graças dos sacramentos ?
Sem eles que seria dos homens tão fracos e sugeitos a tentações ?
- A doutrina — Pelos Bispos e Sacerdotes se distribue no
mundo o pão da palavra divina. E sem esta doutrina divina como
viveriam os homens tão inclinados aos bens efêmeros da terra '
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3" - A direção - - Finalmente para ganharmos o espiritual
precisamos de guia que nos dirija para a vida eterna, portanto
necessitamos de chefes sábios, santos e prudentes que saibam o
segredo da direção das almas e estes não são outros senão os
Bispos, Sacerdotes e sobretudo o Sumo Pontífice, Bispo dos
Bispos, Mestre infalível.
CONCLUSÃO

Grande e sublime é, não há dúviad, o Sacramento da Ordem.
Dá-nos Bispos e sacerdotes que são nossos guias para a eternidade feliz. A Eles pois como embaixadores de Cristo na terra,
ncsso doce respeito e obediência e admiração e a admiração ante
a Missão celestial divina, de que estão revestidos como outros
Cristo na Terra. Deles disse Jesus: «Qui vos audit, me audit,
qui vos spernit me spernit». Quem vos ouve a mim ouve, quem
vos despreza a mim despreza.

OITAVA PALESTRA
SACRAMENTO DO M A T R I M Ô N I O

Sacramentam hoc magnum est: ego aittem dico
in Christo et in Ecclesia (Eph - - V, 32)
Este Sacramento é grande, porém, Eu Vos digo em Jesus
Cristo e na Igreja.
Veio Jesus Cristo ao mundo para elevar o homem decaído
de sua primeira grandeza. Para isso pregou sua sublime doutrina
de paz e de amor e instituiu os Sacramentos que, como ouvistes,
servem para santificar o homem e dignificá-lo. Não bastava só
elevar o homem separadamente, era mister mais: restaurar a família, dar-lhe nobreza e elevar o matrimônio à categoria de sacramento.
Aí está a importância transcendental deste Sacramento peio
qual se representa a união mística de Jesus Cristo com a sua Igreja . Importância que Jesus Cristo reconheceu quando disse «sacramentum magnum».
Vamos pois considerar neste sacramento do Matrimônio seus
requisitos essenciais, seus efeitos e as disposições que exige.
Eclarecirnento - - Como o próprio nome indica, Matrimônio
é o Sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, para
santificar a união dos esposos, ou seja para abençoar o ofício e os
deveres do pai ou da mãe. Senão vejamos:
Primeira parte - O Matrimônio - - O Matrimônio, como
contiato natural e sagrado existiu desde o Paraíso como instituição divina; e porque è anterior a toda sociedade civil, é o fundamento desta e não fica sujeito na sua essência às leis civis. Por
esta causa, e por ser Deus mesmo quem o instituiu, sempre foi
olhado como coisa sagrada e acolhido sob a proteção da religião
em todas as nações.
Quando, porém, Jesus Cristo veio ao mundo, santif^cou a
vida da família, elevou o M a t r i m ô n i o à dignidade de Sacramento.
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Por isto determinou os requisitos para sua validez que são :
1: - - Consentimento mútuo -- Em primeiro lugar é exigido
que os contraentes ou nubentes dêm livre e espontaneamente, consentimento, quando o Ministro lhes perguntar se quer receber
fulano ali presente, como seu legitimo marido e vice versa, ou
diante do procurador, quando representado por documento legítimo, o noivo distante. Porque o contrato não vale, se dois livremente não dão o consentimento. Seria nulo também se motivado
por qualquer coação. Este assentimento deve ser feito na Igreja,
ante o Pároco ou sacerdotes delegado por escrito para este fim,
obedecendo ao rito que a Santa liturgia determina.
2" - Isenção dos impedimentos -- A Igreja na sua sabedoria, impôs diversos impedimentos que invalidam o contrato matrimonial, caso não sejam dispensados, olhando sempre para a santidade do Sacramento e a felicidade dos contraentes. Assim, o
contrato matrimonial entre parentes de grau próximo, entre pessoas das quais uma é consagrada a Deus. ou não seja cristã, ou
pertença a uma outra religião.
3" — Testemunhas — É também necessário que o Matrimônio se realiza não só perante o ministro, mas também diante de
duas testemunhas para maior garantia de ambas as partes, íormalidade e segurança da família.
SEGUNDA PARTE

Os efeitos do scramento naqueles que o recebem são de três
classes.
l 9 —- A Graça divina — Confere a graça santificante e a u xílios para a boa educação dos filhos e para que vivam em paz e
em plena felicidade de união perpétua.
2" - - União indissolúvel - - Formam os casados uma união
indissolúvel não pela simples razão de interesses, senão pela
união santa das vontades e pela entrega mútua que fizeram das
pessoas. Por isto vivendo um dos cônjuges, jamais poderá o outro
contrair matrimônio com outra pessoa. Bem se expressa São Paulo:
«não separe o homem o que Deus u n i u » .
- Obrigações -- Efeitos são também decorrentes do Matrimônio as obrigações que lhes impõe o quarto mandamento da
Lei de Deus: o amor, respeito e auxílio mútuo, fidelidade, obediência, vida em comum, boa educação da família, velando sempre
sobre os filhos que são partes do seu coração.
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TERCEIRA PARTE

Devem os esposos antes de méis nada se conhecer bem no
tempo do noivado, para então, pensadamente. receberem este
grande sacramento. É precisa refletir bastante, saber a categoria
da família, conhecer os gênios para saber se combinam, bem como
sobretudo os sentimentos religiosos para que rio futuro nã.r» haja
motivos de queixas e até dolorosas separações. Enquanto estão
livres podem resolver sem grande prejuízo e dissabores. Pedir
por isso a Deus para acertar bem na eleição a fim de ser feliz.
Como disposição imediata devem procurar :
l" -- O Estado de Graça - - Vão receber o Sacramento de
vivos, logo devem estar sem pecado mortal na alma. Daí o costume de se confessar e comungar antes de prestar o assentimento no
altar de Deus.
2" — Instrução religiosa — Devem conhecer a doutrina cristã,
principalmente a obrigação de esposos cristãos.
3° — Conselho prudente — Os filhos de família devem pedir
conselho aos pais e permissão como faziam as antigas famílias patriarcais. Se os pais se opõem com razão os filhos não devem desgostá-los. As suas bênçãos são preciosas e antecipam as bênçãos
de Deus sobre a terra.
Para isto aconselho que antes de prender o coração a uma
pessoa, sonde-se bem quem seja, a constituição da família, o caráter, os costumes, o gênio, se é ciumento demais. Não se esqueça
a situação financeira. Essa não é a mais importante mas não deve
sei desprezada.
Depois de possuir uma espécie de folha corrida, como fazem
os bancos quando querem um empréstimo ou negócio vultoso, então
se pode olhar com mais carinho e ir prendendo o próprio coração.
Quem não segue este processo experimenta ilusões que em muitos
casos são irremediáveis. Antes prevenir do que chorar amargamente .
CONCLUSÃO

Grandes são os deveres que pesam sobre o casal. Ã bênção de
Deus e da Santa Igreja os ajudarão a vencer, a triunfar.
Que infelicidade daqueles que prescindem dos auxílios sobre
naturais e profanam a vida da família l Desgraçadas as sociedades onde se vai constituindo somente com o matrimônio civil, com
desprêso do sacramento cristão Realizem os dois. Tenham a
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bênção de Deus e sejam aplaudidos pela sociedade. Procurai a
razão de tanta separação, de tanta infelicidade e a encontrareis
na ausência de Deus quando quizeram constituir família. Se Deus
não os une e abençoa, inutilmente o homem lutará para conseguir
a prosperidade que tanto aspira.
E, se aparentemente aqui na terra goza alguma felicidade não
a gozará por toda a eternidade.
Que os casados ou os que vão se casar tomem a Sagrada Família como modelo. Modelo de obediência, de oração, de fidelidade.
Felicito os casados e desejo aos futuros nubentes que me
ouvem a maior felicidade na escolha do consorte. Amem.
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