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AOS LEITORES ...
Um historiador francês publicou trabalho curio
so e interessante sobre as velhas e tocaa.tes tradições
religiosas da França. Numa obra intitulada "Les
Rouleaux des morts", M. Leopold DeliBie lembra um
velho costume da piedade católica medieval:
"Houve outrora na Idade Média, piedoso costu
me entre os Monges. Era o r6lo dos mort.os. Que sig
nifica isto? Não havia então como hoje as facilida
des da via férrea, do aviAo, do telégrafo e do tele
fone. Dificilimas e longas as comunicações, O zelo
pelos mortos inventou o � Era um grande perga
minho escrito à mio onde em cada Mosteiro' se escre
viam os nomes dos Monges
falecidos. E um piedoso
.
Irmão leigo chamado o "'rot.ullger", partia a pé em
caminhadas longas a rezar o De profundls e a me
ditar na morte. Ao chegar à porta de um convento
da Ordem, batia e mostrava ao Abade o rôlo: - "Re
zal pelos mortos e escreve:i aqui o nome dos que pas
sanuil. desta para a Vida eterna, para que rezemos
todos por eles. Tende eompaido das pobres almas!"
E alí se inscreviam no pergaminho os nomes dos
falecidos Monges, mais recentes.
E o rotuHger seguia a viagem após um breve
descanso. E assim se foi estabelecendo em toda Eu
ropa tão piedoso e santo costume."
Havia de ser impressiooante ouvir-se o rot.aliger
clamando à porta dos mosteiros e pelas estradas: Ten
de compa.hl:ão doe fieis !lfefuntos! Lembrai-vos dos
mortos! Rez:aJ pelos mortos!
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Pois, meus leitores queridos, com este livro que
ro ser o rotuliger dos fiéis defuntos. Quero bradar ;\
porta de todas as paróquias, de todos os convento�,
colégios e comunidades, quero bradar à porta de t"
das as familias católicas: Tende compai:a:io das po.
bres almas! Tende compatdo das pobres almas! Re
zai pelos fiéis defuntos! Quero seja este livrinho o
rôlo dos morloB e o seu Autor o .. rot.uliger das almas."
Notei, sempre edificado, a devoção ela nossa �n
te pelas santas alrna.s do purgatório. Há com ela mul
ta superstição, é verdade, e o espiritismo tem explo
rado o culto dos mortos de uma forma dolorosa, apro
veitando mesmo a inclinação da nossa gente e o sen
timentalismo do brasileiro pelos mortos. Creio, e di.\1to estou convencido pela experiência, que a verda
deira devoção às santas almas do purgatório, bem
compreendida e bem praticada, será o melhor remé
dio a es� mal, o melhor combate a esta praga espirita
entre nós. Talvez seja mesmo a ignorância deste dog
ma tão racional, no dizer de José De Maistre, a causa
da propaganda espfrita tio avassaladora entre nós.
Por todos os tftulos a devoção às santas almas do pur
gatório é necessária e oportuna. Vamos, pois, a esta
obra de caridade sem igual. E, permitam-me que
como o rotullger das pobres almas, vá bradando sem
pre por af afora com meu livrinho: Tenhamos eom

paldo das pob...,. almas!

Rezai pelos fiéis de!unlo&l

meus leitores, um pedido final: em vossos sufrá
gios nio vos esqueçais de minha alma, si um dia vos
chegar a nótfcia 'de minha rriorte.

E,

?flonJ. Jlolalnlo 'Brandao

DECLAR AÇÃO
Neata obra tGlvea mala do que em outr41, ae faz mie
"' aquela declaraçtlo ordenada pelo Papa Urbano VIII.
de santa: memdria.. 011 t atoa eztraonUnd.rlos aqut narrados
merecem un'ilt t• httmana e nlo Importam em 'llfthwna
declaraçtlo olfcltzl da li!Te1a os fftuloa de santo e bem
cwenturado porventura. aqui mcontradotJ e atrUn&tdoe aos
BeTt10t d.e Deus ou pea80(UI vlrtU08GB. FU o posriuel para
que todoB oa ezempl03' toumr. tlrado8 de tontu HfiUTtu
e bsm documefttmfGB.
NG doutrma:, procuret evttar quat668 mal& .nítil e
curloaa, que edtflea,ntea e de provmto para os [1éf8. As
optnl6es dOll Santos DoutoteB e Tedlogos aepros, /ortlm
dB .tObre as quGts me /f1"m.ft para utlmular or /fél8 llfl de
voçdo da santu almu. Entretanto, como na doufrfna do
purgatórto, a Igreja tem pouca ctrisa definida em matena
ds /4, tudo o mats tu:a. ao.t doutores, aos tedlopos e ao t8B
temunho multas vezes «noocado tllu rtroel4ç6ea parttcula
re.s 6em. � e mwtas dela 6U1eUaa a rlgaroso pro
ce.sao can6nfco para � da Hrdadç,. Ainda. a.ui'm
procurd os a.utorer mot9 Gbalt.eadoB e seguros, evftel nar
r� Jegen44rUJB e duvidosas, e prOCUM as mau garan
tidas, ed.t/f.Canta e lmpredlfor1411tu.
Tod.clvtd, -' alguma cof&a aqW se IRICORtrar que poua
eatar em daacortfo com a boa e 84 doutrina ou com. qUal
quer determlnat;fo ela Santa Igreja Cat6llcG Apod61lca
.Romana, desde 14 humUdemente quero ter a 11l6rfa de me
aubmeter 4 minha 11114 a Santa lpreja, dG qual sou /UhO
obedtmte e em Cll-ja 1� quero l7fDer e mom".
O AUTOR

1.• ile Novembro

O MJtS DAS ALMAS

Novembro é o mês consagrado pela nossa devo
çio ao sufrágio das almu do purgatório. Ainda esta.:
mos no Mês do Rosário, porque S. S. Leão XIU, quan.
do estendeu a toda Igreja o Mês do Rosário, quiz que
a rainha das devoçõea a Maria fosse compreendida.
na devoção dos fiéis como a devoçio que une as três
Igrejas. Vai o Mês do Rosário até 2 de Novembro,
para que o tesouro da rainha das devoções marianas
poss.a beneficiar a I)IT'eja padecente. Novembro é de
dicado ao culto dos mortos, à devoção às almas do
purgatório. De primeiro a trinta deste mês, vamos
relembrar nosos devel'e8 de justiça e de caridade para
com nossos defuntos, vamos sufragar-lhes u pobres
alm� que estio sofrendo no PUill' at6rio. Como é bela
e utilissima eata. devoção!
�os dois primeiros dias, unidos à Mie Santfssi
ma do Rosário, comecemos devota e fervorosamente
o Mês das Almas. Mês da saudade e m@s do Sufrágio.
A Igreja nos dá cada ano alguns meses destinados a
incentivar algumas devoções: Março, o mês do quE:
rido Patriarca Sio José; M&io, o belo mls de Maria.
Canta'mos o louvor de Nossa Senhora e estimulamos
noaao amor e devoção A Mãe de Deus e nossa Mie.
Junho traz-nos a uiedade do Coraçlõ Saotfsslmo �e

-10Jesus.� o mês do fervor, do amor d'Aquele Coração
que tanto amou os homens, mês de reparação. Outu
bro. o belo mês do Rosário pelo qual a Igreja quer

incentivar nos fiéis zelo e amor pela rainha das de
voções a Maria. Finalmente, aí vem Novembro, o mê8
das Almas. Porque em Novembro? Outubro veiu a
ser o mês do Rosário porque nele está a festa da Vir
gem do Rosário. Em Novembro temos a festa da Co
munhão dos Saotos - e o dias dos mortos. Que mês
seria mais próprio para o mês dos mortos1 o mês das
almas do purgatório?
Vamos. pois, incentivar nossa devoção, direi me
lhor, nosea compaixão pelas almas sofredoras. Neste
mês meditemos, rezemos, soframos, façamos tudo
que nos seja possive:l para que o purgatório reeeb:\
mais sufrágios e para que as lições deste dogma Lcr
rivel e consolador a um tempo, nos aproveitem bem.
Tenhamos compaixão das pobres almas! Si sou
béssemos o que elas padecem! Si tivermos uma fé
mais viva, sentiremos a necessidade de fazermos tu
do'"' ao nosso alcance para que este mês seja rico df'
boaa obras, rico de préces fervorosas e sobretudo de
Santas Missas e indulgências em favor do pur
gatório.
Neste mês podemos lucrar ricas indulgências...
. . . . Uma indulgência de três anos uma vez cada dia,
llÍ fizermos qualquer exerelcio em sufrágio das al
mas; uma indulgência plenária para os que fizerem
todo o Mês das Almas, contanto que confessem e co
mtinguem e rezem pela intenção do Santo Padre o
Papa num dia do mês. Aos que assiatirem os exercf
cios, lndolganeia de sete anos cada dia do mia. E
indulgência plenária na forma do costume. (P. P. O.

>48.)

.

No dia 2 de Novembro há gran$fe indulgência.
Uma indulgência plcnâria cada vez a quem visitar
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a!:l ign•juM rezando' seis Padre Nossos e Ave Maria!!
nas lnl1mções do Sumo Pontffice.

Vamos, pois, façamos tudo pelas almas
neste
·
mês!

O dogma da Comunhão d08 �tos·
Rezamos no Credo: Creio na Comunhão dos
Santos! Quanta gente não pergunta curiosa, por
que o. ignora: "Que vem a ser Comunhão dos San
tos?'' Antes de começarmos a meditar nestes dias
de Novembro o dogma do purgatório, é mister, no dia
de Todos os Santos, no dia em que. a Igreja vive o
dogma da 'Comunhão dos Santos, lembrarmos o que
ele é e as riquezas espirituais que nos trás. :11: o
dOIJlD& da solidariedade dos fiéis. SanU., são os
cristãos na graça de Deus. Os primeiros cristãos
eram assim chamados. Santos, são os justos no céu,
os que se salvaram e estão na posse�e Deus. Santos,
são os justos que padecem no purgatório. Nilo são
verdadeiramente santas aquelas almas confirmadas
na graça e à espera da eterna visão do céu? Pois co
munhio ou comunicação é a uniio dos fiéis. da terra,
do céu e do purgatório. Formam eles a.s três Igreja�
- a Igreja mUitante, somos nós os que combatemo.s
neste mundo; a Igreja triunfante, os fiéis já no céu
no �riunfo eterno da glória; e a Igreja padeeente, o�
fiéis que se purificam nas chamas do purgatório. Todos
s(io membros de Cristo. Todos formam o Corpo Mís
tico de Cristo, nossa Cabeça. Estamos todos unidos
em Jesus Cristo oomo os membros unidos à cabeça.
Que sublime doutrina!
Cristo Nosso Senhor é glorificado no céu pelos
membros triunfantes; sofre no purgatório nos seus
'
membros padecentes; luta conosco neste mundo com
os membros militantes. Pois com esta doutrina a"dii

-12mirá.vel do Corpo Mfstico, podemos nos auxiliar uns
aos outros nesta sublime solidariedade em Cristo e
por Crisi:D.
As almas do purgatório já não podem mais me
recer, dependem de nós os que ainda temos à nossa
disposição os· tesouros da Redenção e os méritos de
Cristo. Podemos ajudá-las, podemos socorrê-las e de
pendem de nós. Por sua vez os Santos do céu juntos
de Deus, na posse da eterna felicidade podem nos
valer nesta vida, podem interceder por nós. EntJo
recorremos à Igreja triunfante, pedindo socorro, e aju
damos por nossa vez à Igreja padecente. Eis af o que
é o dogma da Comunhão dos Santos. Podem os San
tos dos céu ajudar as almas do purgatório? Hâ rela
çé5ea entre a Igreja triunfante: e a Igreja padeeente?
Cremos que sim. Santo Tomás de Aqolno o afirma.
Muitos autores o ensinam. Os Santos não podem
merecer no céu como nós aqui DB terra. PortanW,
satisfazer pelas almas não podem, mas pedir e inter
ceder por elu muitos teólogos o afirmam com muito
fundamento. E demais, há.uma oração da Igreja que
nos autoriza esta crença. Ei-la: .. ó DeUB, que per
doais aos pecadores e que desejais a aaJvaç.io dos ho
mens, lmplonmoe a vossa clem@nela por lntereesslo
da Bem-aventurada Marta aempre Virgem e de to
dos OB Saatos, em favor de nOBSOB lrmios, pareat.es
e benfeitores que salram deste mUDdo, a fim. dã que
aiCBDeem a bem-aventurança eterna".
Outra oração, .. FideUum.", repete a mesma súpli
ca. Os primeiros cristãos sepulta.vam os mortos jun
to do túmulo dos Santos para lhes implon.r a inter
cessão. Podemos pois crer que os Santos, nõo como
nós, mas intercedendo e pedindo, podem ajudar o
purgatório.

-
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Santos ajudam as almas?

Já vJmos que a sorte das almas está em nossas

mAos, porque só nós podemos merecer e ganhar por
elaa. ., vontade de Deus que elas dependam de nós .
.. Deus, escreve o Pe. Faber, nos deu lal poder sobre
a aort.e doe mortos, que esta sorte parece depeader
maia da terra que do eéu ". Somos n6s os salvadores
e auxiliadores das almas do purgat6rio. A Igreja de
finiu que nossas orações podem valer aos mortos.
mas nio há uma definição sobre a oração dos Santos
neste sentido. Por que? Naturalmente, não houve
necessidade de qualquer definição. Os protestantes
negaram o \"alor da intercessão dos Santos em nosso
favor, mas nada. disseram a respeito da intercessão
dos Santos em favor das almas, porque negavam o pur�
gatório. Ora. a Igreja implora no Ritual a intel'Ce$
Sio dos Santos pelos mortos: "Sabvenite. . . Santos
do eéu, viDde em aea auxilio. Anjos do do., vinde,
recebei a sua alma... Como, pois, os Santos ajudam
os mortos?
1.0 Pedem que as satisfâções dos vivos sejam
aceitas peran� Deus.
2.0 Pedem a Deus que os vivos sejam levados n
ajudar os mortos e satisfazer por eles, que a devo
ção pelas almas sqfredoras se incentive cada vez maitl,

3.0 Podem pedir a Nosso Senhor que a lib�
ção das almas se faça mais depressa por uma inten
sidades das penas que abrevie este tempo mais longo
de sofrimento.
4.0 Podem rogar a Nosso Senhor que pelos mé
ritos e satisfações que tiveram eles quando
neste mundo, possam ser utilizados estes méritos
pelas almas e poderio também oferecer os méritos
de Cristo, de Maria e de outros Santos.

estavam
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Enfim, dizem seguros teólogos, há muitos meios
dos Santos poderem ajudar as santas almas do pur
gatório. Esta crença é muito antiga na Igreja. En·
contramo.la nos monumentos, as devoções populares
de séculos, e é já tradicioal na devoção de todo mun
do católico, recorrer à intercessão dos Santos em fa
vor das almas do purgatório.
No dia de Todos os Santos a Igreja nos convida
a meditar na grandeza e no poder da santidade. Mos
tra-nos os modelos e pede-nos que os imitemos. Glo-
rifica os eleitos na beleza da sua Liturgia, cantando
o triunfo dos seus filhos no céu. Depois, ao cair da
tarde, já se ouvem dobrar os sinos, já nas Véspe11L8
tudO se muda. Após as Vésperas festivas de Todos
os Santos, vem o luto e o Oficio dos defuntos. Suce.
dem-se os Misereres e os De Profundis. :S: a vez da
Igreja padecente. Nestes dois dias, 1.0 e 2 de Novem
bro, vivemos o dogma da Comunhão dos Santos. As
três Igrejas unidas, orando ,e numa admirável co
municação de graças e de méritos e de sufrágios.
Este dia, dizia o �en. Olier, é talvez o maior dia
da Liturgia da Igreja para os fiéis. .to dia do Cris
to Total, do Cristo unido a nóS, do Corpo Místico de
Cristo, cabeça das três Igrejas. Como podemos utili�
zar a intercEssão dos Santos em favor das almas?
Certamente, não há dúvida alguma, eles n a glória
podem interceder por nós e nos protegerem. Pois uti�
lizem� esta intercessão em favor das almas. Que eles
nos ajudem a ajudar as almas. Que nos inspirem
muita compaixão e devoção pelas aJmas, que nos fa�
çam anjos de caridade das benditas almas sofredoras.
Eis como os s&ntos podem ajudar as aiiiWI,

-15-

Ez:emplo
A Obra Expiatória de Montligeon publicou com
aprovaçio da autoridade eclesiástica, o seguinte fato:
No mês de Setembro de 1870, uma religiosa do
Mosteiro das Irmãs Redentoristas de 1\t:alil'l.es, na Bél
gica, sentiu repentinamente uma profunda tristeza
que não a deixava dia e noite. A pobre Soror Maria
Serafina do Sagrado Coração tornou--se um eniJrma
pa.ra si própria e a comunidade. Pouco depois, chega
a noticia da morte do pai da boa lnnã, nos campos
de combate. Desde este dia, a religiosa começou a
ouvir gemidos angustiosos e uma
que lhe di,.;
sempre:
- Minha filha querida, tem piedade de mim!
tem piedade de mim!
No dia 4 de Outubro novos tormentos para a
Irmã e uma dor de cabeça insuportável. No dia 14
à noite, ao deitar-se, viu ela entre a cama e a parede
da cela o pai cercado de chamas e imerso numa tris
teza profunda. Não pôde reter um grito de dor e de
espanto. No dia 15 à mesma hora, ao recitar a Salve
Rainha, viu de novo o pai entre chamas. A esta vista,
perguntou a lnnã ao pai se havia ele cometido algu�
ma injustiça nos seus negócios.
- Nio, responde ele, não cometi injustiça al
guma. Sofro pelas minhas impaciências continuas e
outras faltas que não te posso dizer.
No dia 27, nova aparição. Desta. vez não estava
cercado de chamas. Queixou-se de que nlo era ali
viado po�ue não rezaram bastante por ele.
- Meu pai, nio sabes que n6s religiosas nio po
demos rezar o dia todo, temos os trabalhos da Regra?
- Eu nio peço isto, diz ele, quero que apliquem
por mim as intenções, as indulgências. Se não me
ajudares, eu te hei de atormentar. Deus o pennitiu I

voz
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Oh I minha filha, Iembra-té que te ofereceste a N. &o.
nhor como vitima. Eis a consequêneia. Olha, olha, mi
nha filha, esta cisterna cheia de fogo em que estou
mergulhado! Somos aqui centenas. Oh! q soubes
sem o que é o purgatório, haviam de sofrer tudo, tudn
para evitar e para allviar as almas que lá estio ca
tivas. Deves ser uma religiosa muito santa,' minha
filha, e observar· bem a Santa Regra, ainda nos pon
tos Dillfa Insignificantes. O piiJ"IIllt6rio das religio'
sas, oh I é uma coisa tenivel, filba I
Soror Maria Serafina viu, realmente, um& eister
D& em chamas donde saiam nuvens negru de fumo.
E o pai desapareceu como que abrazado, sufocado hor
rOrosamente, sedento, a abrir a bôca mostrando a Un
gua. ressequida:
- Tenho sêde, minha filha, tenho sêde �
No dia seguinte a mesma apariçio dolorosa:
- Minha filha, há muito tempo que eu nio te
vejo!
- Meu pai, ontem mesmo...
- Oh! parece-me uma eternidade... se eu, fica•·
no purgatório três meses, será uma eternidade...
Estava condenado a diversos anos, mas devo a NosSQ
Senho1·a, que intercedeu por mim, ficar reduzida a
pena a alguns meses apenas.
Esta graça de poder vir pedir orações. o bom
homem ale&Dçou pelas suas boas obras, pois era eK·
tremamente caridoso e devoto de Maria. Comunga
va em todas as festas da Virgem e ajudou muito na
fundação de uma casa de caridade das Irmãzinhas
dos pobres da Diocese.
Soror Maria Serafina fez diversas perguntas
ao pai:
- As almas do purgatório conhecem os que re
zam por elas e podem rezar por nós 'I
- Sim, minha filha.

- 17 - EMtas almas soírem ao saberem que Deus é

ofendido no meio de suas femilias e no mundo?
-Sim.
A IrmA, orientada pelo seu confessor e pela Su
periora, continuou a interrogar o pai:
- 't verdade, meu pai, que todos os tonnentos
da terra e dos mártires estão muito abaixo do sofri
mento do purgatório?
- Sim, minha filha, é bem verdade tudo ieso ...
Perguntou se todas as pessoas que pertencem à
Confraria do Carmo sio libertadas no primeiro sába
do depois da morte do purgatlirio.
- Sim, respondeu ele, mas é preciso ser fiel às
obrigaçaes da Confraria.
- 1: verdade que há almas que devem ficar no
purgatório até clnquenta anos?
- Sim. Algumas estão condenadas a expiar os
seus pecados até o fim do mundo. Sio almas bem
culpadaS e estio abandonadas. Há três eoisas que
Deus pune e que atrai a maldição sobre os homens:
a violaçi.o do dia do domingo pelo trabalho, o vicio
impuro que se tornou muito comum, e as blasfêmias.
Oh! minha filha, as blasfêmias são horríveis e pro
vocam a ira de Deus.
Desde este dia até à noite de Natal, sempre apa
recia a Soror Maria Serafina a alma atormentada
do seu bom pai, pela qual ela e a comunidade oravam
e faziam penitências. Na primeira missa do Natal,
a boa Irmã viu seu pai à hora da elevação, brilhante
como o sol, de uma beleza incomparável.
- Acabei meu tempo de expiação, filha, venho
te agradecer e às tuas Irmãs as orações e sufrágios.
Rezarei por todas no céu.
· E ao entrar na cela, de madrugada, viu a Irmã
Serafina mais uma vez a alma do pai resplandecente
de luz é de beleza, dizendo:

-
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- Pedirei para tua alma, filha, perfeita conformidade c001 a vontade de Deus e a graça de entrar
no céu sem passar pelo purgatório.
E desapareceu num oceano de luz e de beleza.
Estes fatos se deram de Outubro a Dezembro de
1870 e passaram pelo crivo de um se\•ero e rigoroso
exame das autoridades eclesiásticas antes de publi
cados e divulgados amplamente pela Obra ExpiAtó
ria de Nossa Senhora de Montiglion, na França.

2 de Novembro

O DIA DOS MORTOS

t o dia dos fiéis defuntos em toda Igreja. Uma
lembrança dos que já pBSsaram e dormem o sono da
paz. Qui dorml1111t in somno pacis.
Toda a Liturgia recorda o dogma do purgatório
e pede-nos oraçOes pelos nossos mortos. A lgTeja se
cobre de luto e os sacerdotes podem, neste dia, cele
brar três vezes o Santo Saerificio. As multidões
afluem aos cemitérios. l!: a lembrança de nossos mor
tos despertada. Avivam-se as saudades. Finados!
Dia dos mortos! Lembramo-nos deles apenas com al
gumas flores e umas lágrima..'! que com o tempo ae
vio estancando, ou procuramos sulr&gar-lhes as JX'
bres almas que talvez ainda estejam sofrendo no pur
gatório? Este dia nos foi dado pela Igreja, nio para
as pompas e manifestações de um sentimentalismo
esteril, mas para sufrágio dos mortos. Como se es
quecem disto muitos cristãos! Multidões que enchem
os cemitérios, sorrindo e até brincando muita vez,
sem orações. sem um pensamento sobreoatural dos
mortos! Santifiquemos este dia. Seja, sim, o dia da
noSBa saudade, mas priil.cipalmente seja o do nosso
opfrâgio.
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A Igreja, nossa Mie, neste dia abre-nos os te
souros das 81188 indulgências em favor dos mo�.
Pennite a celebração das três Santas Missas desde
a Constituição Apostólica de 15 de Agosto de 19J5,
de Bento XV. Duas Missas pertencem: um& aos fiéis
defuntos em geral e outra . nas intenções do Sumo
Pontífice. Concede uma grande indulgêncla, seme
lhante à da Porehlncula, em favor dos defuntos.. Ans
que visitarem uma iJnja ou oratório público ou semi
público, iDdu)g@ncia plenéria cada vez aos que en
trarem na Igreja e rezarem seis Padre Noasos e seis
Ave Marfaa _nas lntenç8es do Sumo Pontffiee, con
tanto que tenham se confessado e recebido a Santa
Comllllhio. (P. P. O. 644.)
Que tesouro de indulgência em lavor das pobres
almas I Mais ainda, todas as Santas Missas celebra
das no dia de finados pelos mortos, e durante a oi
tava gozam do altar privilegiado. A visita ao cemi
tério também neste dia tem uma indulgência plená
ria. Porque nos abre assim a Igreja estes tes0111'06?
Para nos estimular a devoção aos mortos e o zelo pelo
sufrágio das almas.
Tudo no Ofício Divino deste dia nos fala da mie
séria humana, pelas le.mentações dolorosas de Jó, e
repetem gemidos que parecem vir das prafundesas do
abismo: Mlaeremlni mel! mlseremlnl meU aaltem voa
amicl mel qula manus Domini \eUgtt mel TeDde pie
dade de mim� tende piedade de mim, pelo men011 vós
que BOis meus amigos, porque a mio de Deus me fee
riu. Sim, a mio da Justiça de Deus feriu as pobres
almas para eantifieãelas, purificáelas e tomá-lu dige
nas do céu.
Com a Igreja, DOS!!Ia Mãe vestida de luto, vamos
chorar nossos mortos, e, rezando por eles, reafirmar
nossa fé na Imortalidade de nossa alma e na ressur.
rei� da carne. Digamos de eoraçlo: lteojaii!DI aeter-

-21nam dona eis Domine. ellu11 �ua Iuceat eis. Dal·
lhes, Senhor, o desea.nço eterno, e brilhe para elas a
luz perpétua!
Origem do dia doo moriCB
A oração pelos mortos é tio antJga como a Igre-
ja, ou como está já provado, tão antiga como o Antigo
Testamento, pois quem não se recorda da oração e
dos sacriffcios ordenados por Judas Macabeus e a ex
pressão: é úUl e salutar orar pelos mortos? Sempre
na Igreja se fizeram preces e foi oferecido o Augus
tfssimo Sacrificio dos Altares pelo alfvio dos mortos.
Todavia, não existiu sempre um dia especialmente
dedicado aos sufrágios e à lembrança ptedoaa dos fléiH
defuntos. A comemoração dos fiéis defuntos de 2 d�
�ovembro vem do tempo de Santo Odilon, célebre aba
de de Cluny de 994 a 1049. Antes deste grande Santo,
já muitos mosteiros tinham um dia especialmente
consagrado ao sufrágio dos monges falecidos, segun
do se depreende dos martirológ:los c necrológios. Eram
comemorações reservadas apenas ao Mosteiro, em
caráter particular. A iniciativa de Santo Odilon con
sistiu em estender a todos os fiéis defuntos os bene
ficios e sufrágios destas comemorações particulares
e reservadas só aos monges de determinados moa
teiros.
Segundo o monge Jotsald na obra "De vlta .et
virtatlbua BIUlcti Odilonis ahbat.ls"• houve um fato
extraordinário que determinou esta comemoração ge
ral. Um peregrino de Rodez, que conhecia muito bem
as virtudes e os trabalhos de Santo Odilon, na volta
de uma peregrinaçio a Jerusalém, naufragou e foi
dar numa ilha deserta. Lá teve umas visOes miste
riosas de grandes incêndios, e ouvia gritos e gemidos
de pobres almas do purgatório que diziam: "Somos

-22aliviadas pelas orações e pela caridade do servo de
Deus Odilon e pelos monges de Gluny". O peregrino
logo que se viu salvo, procurou o Mosteiro de Cluny
e contou o que ouvira. Donde a origem da comemora
ção dos mortos, pois Santo Odilon dal por diante tra
balhou para estendê-la a toda a Igreja. No século XI
jó. era conhecida e praticada em toda Igreja do Oci
dente. Com o tempo foi se tomando mais solene, até
que nos 61timos anos obteve os ricos tesouros de in
dulgências e missas de que já falamos.
Na vida de Saato Odlloo, tirada das Acta Sanc
torum onUnis Sanetl Benedldt.i, se encontra o decre
to da Institutição da Comemoração dos Mortos. El-lo:
''Pelo nosso beato Pai Dom Odilom e consentJmep.to
e súplica de todos os padres de Cluny, foi decreta
do� .. Como nas igrejas de Deus que se erguem em
todo o orbe terrestre se celebra no dia das kalendas
de Novembro a festa de Todos os Santos, assim en
tre nós se fará, segundo o costume das festas, come
moração de todos os fiéis defuntos que viveram desde
o começo do mundo até o fim, de tal maneira: no
mesmo dia acima dito, depois do Capitulo farAo es
mola de pão e vinho a todos os pobres que aparecerem
como é costume fazer na ceia do Senhor. Neste mes
mo dia, depois da assembléia das Vésperas, soarilo
todos os sinos e se cantarão as Vésperas pelos defun
tos. No dia seguinte, depois de Matinas, tocaria de
novo todos os sinos e se fará o oficio pelos defun
tos, etc." E desde então começou, até ser hoje o que
vemos, a solenidade da Comemoração dos fiéis de
funtos.

-
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R.eooluções
Façamos o propósito de guardar bem as lições
deste dia, gravadas em nossa alma.

A lembrança dos mortos há de ser embalsamada
pelo perfume da oração e a caridade do sufrágio. Se�
jo... o Dia de Finad08 o dia d& nosa giande dedicação
para com os mortos. Ouvir a Santa Missa, receber
a Santa Comunhão e visitar o cemitério, si possfvel.
Podemos carinhosamente adornar de flores os túmu
los queridos. Todavia, que estas flores simbolizem a
nossa oração e venham depois bu juntas com nossos
sufrágios. Flores e lágrimas sentimentais e estéreis,
nada aproveitam aos mortos, j á o dissemos e repeti
mos. Nio se deixe o essencial pelo aceessório. O 6t11
pelo supérfluo. Vamos ao cemitério sem vaidades e
":om espirito de fi!. Lá procedamos como verdadeiros
cristãos, com to.,do respeito. Meditemos �riamente
em no�so destiho eterno. Digamos como Sio Ca.mtlo
de Lellls: .. 0, si estes que aqui estão nos túmulos
pudessem. voltar, como haviam de ser santos e tra
balharem pela sua salvação! Estes já foram e eu tam
bém irei um dia! Mais tarde me visitarão tamQéni
num cemitério!"
Estou preparado? A morte virá quando eu menos
pensar. Meu �us! tende piedade daqueles que tal
vez estejam sofrendo no purgatório por minha causa!
Enfim, qyanta refle:J[ãO grave e decisiva não po
de nos vir num cemitério!

São Silvestre, abade, se converteu e se sàntifi
cou à vista do cadáver em corrupção, cadáver de um
grande amigo que viu ele num túmulo aberto, em
estado lamentáyel de corrupção. A oraçio do Santo
no Breviário, lembra esta pasagem quando assim
reza; .. 0 clemenUssimo Deus, que voa di�tea cha,..
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mar à solidão o santo abade Silvestre, quando ele me
dtiava piedosamente sobre a vaidade deste mundo,
em um túmulo aberto, assim como o ornastes com os
méritos de uma vida ilustre, humildemente vos su
plicamos que imitando o seu exemplo, desprezemos
os bens terrenos a fim de de gozarmoS eternamente
a vossa companhia".
t o que precisamos fazer no dia dos morto.!!:
contemplar os túmulos e procurar a solidio
meditação grave. Pensarmos em D088& vida futura.
Nio é mister que se abram os túmuloa e presencie
mos, como Sio
o espetáculo borrfvti da cor
rupção a que
de chegar um dia. Sóbre os
túmulos fechados. h4 muito que meditar, há muita
liçio que ap� num cemitériol Tomemos 4 reso-
luçio, pois,
viBitarmos os mortos para apren
dermos a viver. façamos do dia de finados o dia da
noaas
e pnerosa caridade para com os fié1s
defUDios.

de uma

SUv�.
�os

�.Ale

grande

EKempl o
O tivrelro de Col&tla
Guilherme FreyBSen foi um célebre livreiro_ de
Colônia, do qual s e contam duas graças utraordiJul.
rias alcançadas pela devoçio às santas almas do pur.
gat6rio. Ele havia riarrado estas ar&ças numa càr
ta estrita no ano
ao Bevmo. Pe. Tiago de
Monfort, da Companhia de Jesus. Eis • carta:

de 1649

")leu Padre, eu vos eserevo esta para vos ·Con
tar a dupla eura de minha mulher e de meu filho.
Durante os dias feriados em que fechei minha livra
ria e tipografia, fiquei recolhido em casa e tomei um
Jivro bom e piedoso, para leftura. Eram os originais
de uma obra que ia imprimir sobre-as almas do pur-

- 2& lfüt6rio. Estava ocupado nesta leitura, quando me
vlerom dizer que meu filho estava com os sintomas
de uma doença muito grave. A doença progrediu rà
pldamente e a criança estava em perigo sério de vida.
Os médicos não deram mais esperanças. Já se pensa.
va mesmo nos funerais. Nesta grande aflição e ven
do baldados todos os recursos humanos, resolvo fazer
um pedido ao Senhor pela almas do purgatório e fiz
uma J?romessa: distribuiria gratuitamente cem exem
plares do livro que tratava do purgatório e recomen.
dava a devoçio às santas almas. Uma grande espe
rança encheu meu coraçio. Enb'ei logo no quarto do
filho e o encontrei muito melhor. No dia seguinte,
contra toda expectativa, o menino estava compJeta..
mente,curado e restabelecido. Cumpri meu voto. Fiz
logo propaganda da obra. Passaram..se três · semanas
e uma doença grave veiu atingir minha mulher. Tre
mia ela por todo corpo e se atirava ao chio, em con
vulsGes, atá ficar sem sentidos. Chegou a perder o
uso da palavra. Empregaram-se todos·oa meios pos
síveis para salvá-la, mas tudo inUtilmente. O confep:.
aor que a assistia só tinha palaVTaB de consolo. QuaiJ.
to a mim, não perdi a esperança. Tinha grande con
fiança nas benditas almas do purgatório. Voltei à. igre
ja e prometi distribuir, desta vez, duzeptos exempla
res do livro a fim de conquistar muitas alDlBB paru
a devoção às santas almas. Mal saía da Igreja quan
do os criados me vieram dar a notícia feliz de que
minha mulher estava bem melhor. E assim era. En
contrei minha mullier mais bem disposta, e poucos
dias depois estava perfeitamente curada. Fui fiel em
dar os livros prometidos e sempre fui muito grato à.�:�
abnas do purgatório.". (Hautin, Putéus. defimctorum
- Lib. I - C. V. Art. 3.·)

3 de Novembro

DEPOIS DA MORTE ...

Com a morte tudo se acaba?
Sim, é verdade, com a morte tudo se acaba. Lú
se vio as riquezas, as honras, o luxo, as glórias ter
ren��S e eté nosso pobre corpo tão miserável se trans··
forma num monturo asqueroso e borrfvel. Vamos ao
pó donde viemos. Tu és p6 e em pó te has de tomar.
Seremos quanto ao corpo, nada, pó, um punhado de
lodo. Todavia. temos uma alma imortal, criada à irna
gem. e semelhança. de Deus, e esta nAo se acaba. 1!:
espiritual. Sepanwe do corpo que ela vivificou, mas
nio morre. A morte não é mais do que a separação
da alma do corpo. Então nem tudo se acaba na morte.
Fica o principal, a alma.
Fica tudo - uma alma remida pelo Sangue de
um Deus.
Nio somos um bruto que nasce, cresce e morre
e desaparece num monturo para sempre.
Um amigo de Sócrates, o célebre filósofo grego
condenado à morte, pe11JUntou-lhe antes que o vene-
no da cicuta arrebatasse a preciosa vida:
- Tem algum deseje para que o cumpramos?
ronentura alguma disposição sobre o enterro ?
� Que querem- Meu amigo, pensam então em
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mo 11opultar 7 Podem enterrar meu corpo, mas a mim

nAo podcrAo sepultar.
ReApoata de um pagão consciente da sua irnorta.
lldodo.
E n68, cristãos, Podemos com muito mais razio
dizer: - sepultam nosso cadáver, nosso pobre e mi
aorúvel corpo. Ficamos nós, porém, vivos e imortais.
NAo morreremos. Não morre nossa alma. A imor
talidade de nossa alma é uma verdade tão clara, que
nunca houve povo tão bárbaro que nela deixasse de
crer. Repugna e revolta ao nosso ser tudo, a idéia
tf'Lúpida do materialismo apontando-nos a sepultura
e um punhado de p6 como a única e última finalidaàe
de nossa e)!:istência.
Com a morte tudo se acaba?
Sim, quanto ao corpo, até a ressurreição da car
ne no dia do Jufzo.
E quanto à alma, entio sim é que tudo começa.
Começa a eternidade...
A vida passa depressa. Somos crianças neste
mundo, sempre iludidos pelas bagatelas e loucurlU!
do pecado. Andamos à caça de borboletas de ilusõe3.
Depois... depois... virá a hora da despedida de tudo
quanto é terreno. E havemos de· partir para a casa
da nossa eternidade.
Diz a Escritura: Irá. o homem para a easa da sua
elemldade.
Ora, morrer é, pois, ir para a casa. Deus é Pai.
Iremos pois então para a caaa. de nosso Pai. Haverá
colaa mais bela e mais consoladora? Como é bela a
011perança cristã!
E como é horrfvel o materia1.ismo a considerar o
ll�mulo um punhado de lõdo, o último e f-atal destino
do um homem!
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E depois?
Depois, quando nossa alma a� separar do corpo,
o que constitui a morte, todos nós compareceremos
ante o Tribunal Divino e seremos julgados. Om.nes
stabimu ante tribunal Dom.ini nostrl Jesu CbrlsU!
Que dia aquele e que hora tremenda a da sentença!
Estaremos em face de duas eternidades: Céu ou lr.
fernol Post hoc judiciD..III ... depois da morte o Jufzo.
Daremos contas severas a Deus de tudo. Nossa vida
inteira se piSSOU na presença do Senhor que tudo sa
be e penetra até os nossos mais secretos pensamen
tos. ''Cada dia, escreveu Bossue4 cada instante a
Justiça de Deus registou nossas ações. Cada momen
to de nossa existência, cada respiração, cada batida
de DOBSO pulso. si assim posao me exprimir, eada ma
nifeataçio de nosso pensamento tem consequêneins
eternas. E toda esta história sem igual nos será apre�
sentada um dia".
Sim, toda a noaas vida, e até aa nossas mais se
cretas intenções irão ao Tribunal de Deus, no dia e
na hora em que nossa alma. se separar deste corpo
de morte. Quem é o .Juiz? Deus Santo, a Santidade
em essência, Deus que tudo sabe e tudo vê, Deus que
num iut;ante nc.� apresenta toda a nossa vida, com
seus pecados e misérias, bem c�o as boas obras que
fizemos ou deixamos de fazer. Daremos conta tam�
bém do abuso da Graça e doa pecados de omissio.
Meu Deus! Meu Deus! Que tremendo Juízo nos está
reservadoI Que responsabilidade a do cristão em face
da morte! Será a morte apenas um estúpido aniquilu,..
mento 7 Será uma podridão de vermes numa sepultu
ra, e nada mais além disto? O não, mil vezes nilo �
A morte é a porta da eternidade, e ela nos lan
ça, despojados de tudo, sOzinhos, com o peso de nos
lOS pecados ou de nossas boas obras, na face do Se-
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nhor, do Juiz eterno dos vivos e dos mortos para ser
mos julgados. Já !Deditamoo eêriamente nieto7 Já
peBBmos a tremenda responsabilidade da vida 1 En
tretanto, como se procede tio leviaoamente em face
da morte I Que insensatos são os homens quando nem
querem pensar na morte, e procuram se iludir para
·
melhor viveram no pecado!
Daremos contas a: Deus de nossa .vida. Exame
rigoroso de tudo... até ..de uma palavra ociosa", diz
Nosso Senhor no EVBDgelbo. E depois? Virá a sen
tença. Duas eternidades: eéu e inferno! Acreditam?
Tanto melhor! Nio acreditam? - Pois nio deixará
de existir o inferno, nem o céu deixará de ser a mais
consoladora das reallclades por que alguns materia
listas ou cristios degenerados não querem crer. Ire
mos para a casa da nossa eternidade� lbit homo ad
domum. aet.el'llltat.ia suae. Iremos. siJíL, mais Cflllo ou
mais tarde. Estamos preparados? Preparados para o
Juizo? Então seremos salvos pela Divina Misericórdia
si a morte nAo nos encontrou no pecado e na inimi
zade de Deus. Somos porém bem puros para compa
recermos cHate de Deus e entrarmos na vida eterna?
Ai I Quanta miséria e fragilidade! E fizemos tio pou�
ca penitência, neste mundo, dos nossos pecados I Res
ta--nos o purgatório. Para lá iremos quasi todos, ire
mos nos purificar, antes da recompensa eterna. Po
derfamos dizer em geral: depois do Juizo... o Par�
plciriol
No purgatório...
Quando levBIIlos nossos mortos queridos l sepa.J,.
tura, costumamos dizer: de&ea���ram!. .. Sim, j:les
cançaram das fadigas e lutas desta vida que é um
combale no dizer expressivo de J6: milllla est vU.a ho
mlnlM auper lernm- a vida do homeJD aesle maad.oJ

-

4!

um

80

-

combate. Porém, deBUnçaram já no seio de

Deus? Estio já no eterno repoyo do céu? Ali é tio
grande a fragilidade humana, que bem poucos, rarís
sjmos, são oe que deixam esta vida e entram logo no
u. Os mortos entraram, sim, na paz do Senhor, mas
na paz da Justiça, geralmente na paz da expiação !io
purgat6fio. O purgatório é lugar da paz. U habita
a doce paz $los eleitos, doa que resignados e cheios
de amor e de dor cumprem a sentença e se purificam
à espera do céu. Já se chamou ao purgatório, e com
tBZão. o vestíbulo do prarafao. t o pórtico da eterni
dade bem-&venturada.
nossos mortos descançaram, mas sofrem, e
sofrem muito mais do que tudo quanto padeceram
nesta vida. O fogo das provações neste mundo, quei
ma a
O fogo do purgatório acrisola o ouro.
t terrivel!
face da IDDrte deverfamoa pensar na
expiação das jrobres almas que foram prestar contas
a Deus e, talvez, sofram no purgatório; Não digamos
comodamente: . estilo no céu! estão no céu! Com isto
padecem Blmas no purgatório. Iremos meditar o que
é e o que padecem as almas do purgatório. A Igreja
pelas lições impressionantes da sua Liturgia quer que
associemos ao pensamento da morte o da eternidade.
E, diz o Prefácio da Misaa dos defuntos, Bl a coadl·
çio da D0888. morte nos ent.rlateee, conaoi.&-DC8 a pro-
messa da Imortalidade fut.ara.
E depois, quantaa vezes gemendo sobre nós, ela-.
ma: Dai-lhes, Senhor, o deseanço eterno! Dai-lhes o
descanço eterno! Implora misericórdia para nossa po-
bre alma, lembra o Juizo tremendo de Deus, e quer
nos aliviar nas chamaa expiadoras do purgatório.
Nunca meditemos na morte sem meditarmos.no pur.
gatório. 1: este o sentido da Liturgia nos funerais.
Estas preces tocantes e belas, estes ritos impres
sionantes e cheios de majestade, lembram-nos a nos-
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sa dignid� de cristãos, a dignidade de nosso corpo,
sacrário de uma alma imortal e templo do Esplrito
Santo, destinado a ressucitar u m dia e comparecer
no Tribunal do Jufzo. Lembram-nos a triste condi
ção de uma pobre alma ao comparecer diante de Deus,
e implora misericcSrdia ao Juiz dos vivos e dos mOr
tos. Sim, não podemos.. como cristãos e filhos da
Igr#:ia, separar o pensamento da morte db da eter
nidade. E como sabemos qual é a Justiça de Deus,
não deixaremos de considerar que após a morte. Jli
n
e ·
S
��::�fU::r:�:: !
:;
u
s
ai
mos obrigados a orar por dever de Justiça e de ca
ridade. Eis pois, repito, o sentido da meditaçlo d��
morte e da Liturgia dos mortos. Não.
um
mento de morte, não estio vendo? 1!: ao in vez um pen
samento de vida. Vita mutatur non toDUar, diz o
Prefácio dos defuntos. A vida nio foi tirada, nem de
sapareceu, mudou-se apenaa. De terrena passou ct.
ser eterna. Eis como o cristão pensa na morte!

�
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�

�

E:r.e m.plo

As almas do purgatório na hom da morte
dos que as sOcorrem

·
:f: certo, diz um autor, a ingratidão não pode
existir no Purgat6rio. Aquelas benditas almas hio
de proteger e socorrer os que as aliviam nesta vida
com seus sufrágios: O célebre C&nleal Barunlo con
ta que uma pe.BSoa devota das aantas abnas foi terri
velmente tentada na hora da morte. Estava desolada
e quasi em estado de desespero, quando uma multi
dão de pessoas veiu em seu auxflio. LOgo ficou livre
de toda tentação e entrou em doce paz. Perguntou
turiosa:
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- Que multidão é esta que entrob aqui e nR.
mesma hora senti tanto alicio e fui socorrida pelQ
céu?
- Somos as almas que tirastes do purgatório,
responde uma doce voz, e viemos buscar vossa alma
para juntos entrarmos no céu.
Ao ouvir estas palavras, a agonizante fe liz sor•
riu e expirou.
São Felipe Neri era também devotissimo das al
mas, � chei o de caridade, nunca deixou de socorrê
las em toda sua vida. Muitas vezes lhe apareceram
para lhe testemunha� uma gratidão profunda. D�
poi& da morte do Santo, um dos seus confrades o viu
na gl6ria do céu, cercodo de uma. multidão de bem
�avénturados no esplêndor da glória eterna.
- Que côrte é esta que vos cerca? pergunta o
Padre.

- São as almss que livrei do purgatório e que
.. salvei . Vi eram me acompanhar na glória.
Um dia Santa Brígida, numa visio que teve do
purgatório, ouviu o. voz de um Anjo que descia do
céu para consolar as a1mas e repetia:
- Bendito seja aquele que ainda oa terra en
quanlo vivo, ajuda as almas do purgat.6rio com 81138
orações e boas obras I A jusUça de Deus exige que
nec:essàriamedt.e as almas sejam purificadas pelo Co
AO e as obrB8 bou doo amigos das almas as pod..,
liVl'1ll' do sofrimento.
Dos abismos a Santa ouviu também esta súplica:
"ó Cristo Jeaaa,. n0880 Jalz just.fssimo., em nome da
V0888 misercórdia Jnfinlta não olheis 88 nossas (altas
que sio inumeráveis, mas os m4ritos do V0880 Pre
elosislsmo Sangue na Pail.ão! Senhor, fa.zel que os
eclesiásticos, religiosos e prelados, com um senti
mento de earldade que v6s lhe ·dareis, veaham aas
aoeorrer em 001188 t.rlst.e situação por suu o�

-88 esmolas e lndulgfnelas. que eles nos tirem de nCIIIU
triste slluação."
Outras vozes respondiam agradecida: G�
mil graças. Senhor, a todos os que nos aliviam em.

nossas desgraças. Senhor, que o vosso poder p:ape
o eeoluplo aos nossos benfeitores que nos Iev81'8.1111 •
vossa et.erna e divina luz.
Era a voz da gratidão do purgatório.
Na morte e depois da morte seremos recompen�

sadoa pelo que tivermos feito em sufrágio das -bendi
tas almas do purgatório.

4 de Novembro

O PURGATóRIO

A jusli<a e a miserieórd.la

ê,

_

..,de expia

Existe o purgatório, isto
um'. )
ção onde se purificam as almas 'JI&l'&.&

vm., beatifica.

Quem é digno de aublr A MonlaDJja Santa? Quis
.......UI lu )IIODiom Dombd7 QuBDta 88Dtldade e pu
reza de vida eJtige o Senhor doe que h6. de. admitir
à sua preeeuça, à presença daquele Deus três vezes
santo, ante o qual os serafins cobrem as faees com
suas asas e os céus repetem: Saadas, Saact.UB, Sanc
t.us - Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos !
A pobre criatura humana tio miserável nem
sempre, ao deixar a terra, é bastante pura e santa e
merece a presença do Senhor, a visão beatifica. E
também como há de ser condenada às chamas eter
nas a alma que, embora não tivesse pago a divida dos
seus enormes pecados na penitência desta vida, não
é todavia merecedora do castigo eterno ? HA de en
trar no céu? Não. Lá só se encontram os santos c
os puros de coração E que pureza angélica requer a
divina Justiça para o céu !

Há de ser condenada ao iDferno ? Oh.!" não. A
misericórdia divina jamais o permitiria . Faltas ve
niais, imperfeições, falta de penitência dos pecado-�

- 36 graves, tudo isto, é bem verdade, exige caatigo e sent
a penitência não se há de entrar no céu. Porém, o
Justiça e a Misericórdia divina se uniram - Justitia
et pax: osculatae sunt. - E inventaram um obra
prima desta mesma justiça e desta misericórdia in
finitas do Senhor .
O pecado será. castigado, a divida exigida pela
justiça será paga até o 1Utimo ceitil, mas a infinita
miseric6rdia hã de salvar a pobre abna culpada, há
de lhe abrir um dia as portas .do céu.
Existe um purgatório!
Nio é consoladora e racional a doutrina da �
ja neste dogma 7
A Sagrada Eseritun
A oração pelos moitos e a existência de um lu
gar de expiação, claramente se encontram afirmadas
nos liVT08 santos . Recordemos o texto do livro se
gundo os Macabeus (12-43-36) e que serve de epfs.
tola na missa do aniversário dos defuntos:
"Naqueles dias, o vario forte chamado Judas,
havendo feito um pedit6rio, reColheu a quantia de do.
ze mil dracmas, que enviou para Jerusalém, para ser
oferecido um sacriífcio pelos pecados dos mortos;
pois ele possuia bons e religiosos sentimentos acerca
da ressurreição (e, com efeito, se ele não esperasse
que aqueles que haviam sucumbido ressUBeitassem
um dia. teria pensado que era vão e supérfluo orar
pelos mortos) . Assim, ele acreditava que uma abun.
dante misericórdia estava reservada para aquele<�
que morressem piedosamente ; pois, na verdade, é um
santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para
que aejam livres dos seus pecados . ..
Que se conclui do texto sagrado?. Há um luaar

- 86 de expiaçio e podemos orar pelos mortos, pois ê
santo e salutar este pensamento.
E o Evangelho? Algum texto deste livro de to
dos o mais sagrado, prova a existência do purga
tório? Sim, segundo os mais autorizados comenta
dores e Santos Padres, este ponto da nossa fé n.iiol
deixou de � afirmado por Nosso Senhor. ("Aquel�
que blasfemar contra o Espírito Santo, diz Jesus, não
será perdoado nem neste mundo nem no outro".)
Logo, há pecados que sio perdoados no outro
mundo, isto é, são explados no purgatório.
..NAo hesites em fazer as pazes com teu adver
súio, diz Jesus, enquanto estiveres em caminho com
ele, para que nio vá te entregar ao oficial da Justiça
e sejas lançado no cárcere . Em verdade te digo, dai
nlo aairás enquanto nio houveres pago o 6ltimo
ceitil."
Estas palavras nos indicam a existência na viõo
futura de um lugar onde se pagam as dívidas morais.
isto 6, o purgat6rio.
O Apóstolo dos gentios diz que aquE"les que mia.
turaram nas obras de Deus as preocupações do amor
próprio, serio salvos, mas passando pelo fogo .
Notai bem : serio salvos. Portanto, nio serio
condenados ao inferno, mas paaaa.rlo pelo fogo, iato
4, hlo de sofrer e se purificar. - Ela o purgatório.

Os Sant• P..tna e 011 CoDe.Dioa
Desde Orlgenes e Tertuliano, encontramos nos
Santos Padres o prova de quo a crença do purgatório
sempre existiu na Igreja, desde os tempos primitivos.
As inscrições das catacumbas demoMtram que ora.
m
s
:Orta
08u����!�: c��:o. c�
r!O:rv�;;:�
poso a mesma ternura, rezando por ele..

t!:fos:�
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preciso fazer pelos defuntos . Respondeu ele: ..:& pre
ciso ajudá-los com ardentes súplicu e especialmente
com a prece litúrgica por excelência, o Santo Sacri
fício da Missa. Santo Ambrósio diz o mesmo, escre
vendo a Faustino: "Chorai menos e rezai mais. Der
ramais lágrimu, isto é permitido, mas nio deiJ:eis
de recomendar ao Senhor a irmã querida. que vos
deixou" .
Diversos Padres d a Igreja afinnam claramente
o que a Escritura e a tradição demonstram : a exis
tência do purgatório.
Em C&rtago, Sio Cipriano, Do século terceiro,
fala do sufrágio dos "mortos que ele recebera da tra
diçio dos seus predecessores .
Santo Agostinho louva a Parchius porque em
vez de roaas, llrios e violetas sobre os t11mulos, der
rama o perfume da. esmola sobre as cinzas dos mor
tos queridos. E diz mais claramente, num sermão ao<�
seus dioceaanos de Hipona: "Nio há d11vida que Bs
orações da Igreja e o sacriffcio salutar e as esmolas
dos fiéis ajudam os defuntos a serem tratados mais
docemente do que mereciam os seus pecados.
O que aprendemos de nossos pais, diz o Santo
Doutor, e o que a Igreja Universal observa, é fazer
memória no sacrificio dos que morreram na Comu
nhão do Corpo e do Sangue de Cristo, e rezar e ofe
recer por eles o Saerificio . Pede orações" no santo al�
tar pela alma de Mônica, sua mãe .
Recomendemos a Deus, diz São Gregório Nazian
zeno, as almas dos fiéis que chegaram antes de nós
ao lugar do repouso .
Sio Cirilo escreve: "Não é por lágrimas que se
socorre um defunto, mas pelas orações e as esmolas.
NAo deixeis de a.ssistir os mortos, rezando por eles."
E muitos outros Padres da Igreja afirmaram ela-
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ramente a eJdstência do purgatório e a eficácia dos
D08SOS sufrágios. Agora, vejamos a autoridade dos
Concmoa .
Inúmeras assembléias provinciais e ecumêDicu
afirmaram o dogma do purgatório e recomendaram
os sufrágios e orações pelas almas. Assim os Conef
lios provinciais de Ca.rt&IJO - ano 312 ...a.. Canon 29
- o de Orleans em 533 - Canon 14 - o de Prap
em 563 - Canon 34 - Chalons sur Saône em 580 e
os Concflios ecumênicos de Latrão, Florença e sobre
tudo o Concilio de Trento não definiu a natureza ape
nas do purg'atório, mas afirmou os pontos essenciais
do dogma da seguinte forma: €orno a Igreja católica
de conformidade com a Sagrada Escritura e a anti
ga tradição dos Padres ensinou nos Concflios anterio
res e no presente sínodo universal que existe um lu
gar de expiação, e que as almas all encerradas po
dem ser aliviadas pelos sufrágios dos fiéis e princi
palmente pelo Sac.rificio do Altar, o Santo ConcOio or
dena aos bispos que tomem cuidado para que uma
pura doutrina no que respeita ao purgatório, con
forme a tradição dos Santos Padres e dos Concíllos,
seja acreditada e sustentada por todos os que per
tencem à Igreja e seja ensinada e pregada em toda
parte. As questões düiceis e árduas neste ponto que
não poderiam Bel'Vir para a edi:ticaçio e nem favore
cer a piedade, devem ser evitadas nas exortações ao
povo. 1: mister também evitar a exposição de opi
:ó.iõea incertas e com aparência de erro. E definindo,
conclui: se alguém disser que a graça da Justifica
ção, a culpa e a pena eternas são de tal modo perdoa
das ao penitente, que .não resta pena temporal a so
frer neste mundo e no outro no purgatório antes de
entra'r no reino do céu, seja anátema.
E outro Canon : "'Se alguém disser que o Santo
Sacrlffcio da Missa nio deve ser oferecido pelos vi-

- 89 voH c os mortos, pelos pecados e penas, as satisfa.
ÇÕC!I e outras necessidade, seja anátema...
Eis af toda a doutrina da Igreja sobre o purga
tório . Que se couclui então? Há só dois pontos, per
feita a claramente definidos, e que somos obrigad�
a crer: 1) - Existe um lugar de purificação tempo
rária para as almas justificadas que saem desta vida.
sem cornplW.a penitência dos seus pecados. 2) - Os
sufrágios dos fiéis e especialmente o Santo Sacrifí
cio da Missa. sio ·úteis às almas .
Eis ai, em sitense, a consoladora doutrina da
Igreja sobre o dogma do purgatório.
.E

s.

emp I o

Sanla PerpéiÔ e o plU"flllri
ló o
Já nos primeiros eieulos, segundo o testemunb(l

de Tertulia.Do e dos Santos Padres e os mbnumentos,
os eristios sufragavam os mortos com orações, e pelo
Santo Saerificio da Missa celebrado sobre as sepul
turas. Nas inscriçõese, nos epitáfios se encontram nas
catacumbas belas preces peles mortos . No século IV
em 302, Santa Perpétua nos conta uma visão do
purgat6rio. Diz ela:
"Está\Ia!Dos em oração na prisão, depois da sen·
tença que nos condenava a sennos expostas às fe
ras, e de repente chamei por Deaóerat.o. Era um meu
irmão segundo a carne. Morrera com um câncer na
Cace . A lembrança da sua triste sorte me afligia. Fi
quei admirada de me ter vindo à lembrança este ir
mão e me puz a rezar por ele $0111 todo fervor, ge
mendo diante de Deus. Na noite seguinte, til'·e uma
viRAo na qual vi Denõcrito sair de um lugar tenebro
Mo no qual se acham muitas pessoas. Estava abatido.

- 40 e pálido, com a úlcera que o levou à sepultura . Tinha
uma grande sêde . Junto de mim estava uma bacia
com água. mas ele em vão tentava beber e nio COil·
seguia. Conheci que meu irmão estava sofrendo e
era preciso rezar por ele. Pedi por ele dia e noite com
muitas lágrimas, para que fOI!Jse libertado. Alguns
dias depois tive outra visão, na qual De.n6crato me
apareceu todo brando, brilhante e belo, e se inclinou
e bebeu à vontade a água que antes nlo poude tirar.
Conheci por isto que estava livre do suplício."
Eis um belo trecho que vem provar a antiguida
de da crença do pui'J(Bt6rio.
Santo Agostinho reconhece a autenticidade da.q
Atas de Santa Perpétua e nota que o inoãozinho da.
Santa deveria "tP.r cometido alguma falha. depois dll
batismo.

5 de
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O PURGATóRIO, A RAZAO E O CORAÇAO

Razões do purgatório

Qual a razão de ser do purgatório? 1: o pecado.
1: o obstáculo que impede a alma de entrar no céu
sem el\tar purificada e dipa da visão beatifica. O
pecado mortal leva ao inferno. Separa para sem'pre
a alma de Deus. Entretanto, veiu o perdia pela infi�
nita misericórdia e o pecador arre�ndido muda de
vida e ·não mais volta aos seus desvarios. Todavia.
não fez a devida penitência, nAo reparou o seu crime
neste mundo por'uma.penitência. Fica--lhe ainda um11
dívida a pagar à Divina Justiça. O pobre pecador cul
pado de muitas faltas veniais passa desta para outra
vida. vai prestar contas a Deus. Aquele Deus de t�
do santidade, o Santo por excelência, a Justiça mes
ma, nio quer condenar a quem já perdoou, nlo há de
perder quem, embora manchado de levea culpas, de
muitas imperfeições, não é todavia inimigo de Deus.
Que há de fazer! Levá-lo para o céu, onde nada pode
entrar manchado7 Impossível ! Seria ter uma noçio
errada da santidade e da infinita pureza de Deus,
admitir este absurdo. Condenar às penas eternas
quem, embora tiveSN pecado, Dio che&"OU à culpa
mortal e nlo se separou do Senhor porque Dio per-
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deu o estado de graça ? F.ntio para onde irá a alma
assim manchada e não de todo santa e perfeita para
o céu? Eis a razio a nos dizer : há de existir uma
purificação além· desta vida entre as duas eternida
des, um purgatório que nos livre do inferno e que
seja o vestíbulo do paraiso, uma expiação D.ecessária
para u almas. Pode-se ir para o purgatório por Lrês
motivos: primeira. pelos pecados veniais não remi
dos ou perdoados neste mundo ; segundo, pelas incli
nações vJciosas deixadas em no�sa alma pelo hábito
do pecado ; tenelro, pela pena temporal devida a to
do pecado mortal ou venial cometido depois do batis
mo e nio expiado ou expiado insuficientemente nes
ta vida.
Depois da morte não há mais reparação nem J)E!
nitência nem mérito. Havemos de pagar a divida de
nosBOS pecados até o último ceitil, como diz O· Evan
gelho.
Ora, é necessário o purgatório. t um dogma
muito conforme à razão e bom senso. A existência
do purgatório, dizia o grande Conde De Maistre, se
apoia na natureza de Deus e na natpreza do homem.
Digo - na natureza de Deus. Deus é Santidade, Jus
tiça e Caridade . Como Santo, Deus não pode admitir
uniio entre a sua pureza infinita e no88BS manchas.
Como Deus, é bom, não pode deixar perecer para sem
pre a obra das suas mãos que lhe implora o perdia.
Dai a necessidade de um lugar de expia.ç.íio . A razão
do purgatório também se baseia na natureza do hO
mem. Está. na natureza humana procurar se purifi
car para ter um alivio, porque a falta coloca o homem
em desharmonia com seu fim último . Ora, a alma
não pode se purificar sem sofrimento, sem peD88. O
purgatório é esta expiação, esta purificação que a
alma procura. Para fazer cessar este desaeordo entre
ela e Deus e torná-la apta para gozar da felicidade

- 48 de Deus eem as manchas de suas faltas. Eis ai como
é racional e que harmortia no dogma do purgatório I

Razões de sentlmeut.o
Vemos tantos entes queridos que deixaram esta
vida, é verdade, em boas disposições, mas como eram
cUlpados de certas· faltas e nilo haviam feito uma pe
nitência devida, receamos às vezes pela sua salva.
çio. Todavia nos diz o coraçio que ni.o podiam se
perder. Eram bons, tinham qualidades apreciáveis,
foram talvez caridosos e fizeram algum bem nesta
vida. Admitir que estejam no céu depois de tantas
faltas e defeitos e ausência de penitência, Dio o po
demos. Dizer que este;am condenados, é muito dut·o,
e, apesar de tudo, como poderiam ter se perdido aJ
mas tão carid088S e boas e que fizeram algum bem
neste mundo7 A idéia·do purgatório se impõe neces
sàriamente lL D0888 razio antes de se impor à D05·
sa fé.
Escreve o Pe. Faber: "'O purgatório explica os
enigmas deste mundo . DA solução a uma multidão de
dificuldades . Em face deste sistema, que poderia
mos chamar o oitavo e terrivel Sacrame.ôto do foiJO
que atinge as almas, às quais os sete sacramentos
nio deram uma pureza perfeita. O purgatório é uma
invenção de Deus par& multiplicar os frutos da Pai
xão de nosso Salvador e que Ele estabeleceu preven
do a grande multidão de homens que deveriam mor
rer no amor de Deus, mas num amor imperfeito.
Não é uma continuação além-túmulo das misericór
dias prodigalizadas no leito de morte ? Isto nos es
clarece tanto e nos faz supor que muitos católicos se
salvam, principa1mente os que viveram neste mun
do na pobreza. no sofrimento e nu provações.
O do8'm& do purgatório também encontra fuu-
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damentos e raízes no coração humano, escreveu Mons.
Bougaud. l!: um intennediário entre a Justiça e a Mi
sericórdia, como o divino &Ul[iliar do amor. Tini o
purgatório, e a justiça seria terrfvel . Seria inexo·
rável. Felizmente, esta ai o purgatório. O Amor in
finito o criou . O purgatório oio serve apelllls para
temperar e satisfazer a justiça . Serve também para
dilatar a misericórdia. Serve para explicar a miSe
ricórdia de Deus que se contenta, na hora da morte,
com um pouco de arrependimento do pecador.
Não é pois consolador pensar na existência do
purgatório, pelo qual se poderio salvar tantas almas?
A impiedade e a heresia, negando o dogma da expia
çio além-túmulo, se põe contra a razio. O purgató
rio, diz ainda o célebre MODBo Tiam.er Toth, é a me
lhor resposta aos erros da reincaruação. Há um so
frimento purificador depois desta vida. O cristia
nismo ensinou isto muito antes que as filosofias ne
bulosas do Oriente semeassem na alma do homem
moderno o erro da reincarnação, que não tem a seu
favor argumento de espécie alguma.. Também nó&
pregamos que hA purificação além-túmulo! Esta pu
rificação se faz na justiça de DeuS e com o fim de
salvar uma alma por toda eternidade e torná-la dig
na da Pureza Infinita, que é Deus. O purgatório é
um combate aos erros do espiritismo, porque nrn:�
manda orar e sufragar os mortos sem se preocupar
em conversar com eles, na certeza de que estio na�S
JrlloS da Divina Justiça e jA nio podem se comu
nicar com os vivos. Que dogma racional e de quantos
erros e superstições nos livra !

Havemos de chorar nossos mortos e a religião
Dio noa pode proibir as lágrimas tio justas, quandu

- 45 -

sentimos nosso coração ferido pelo golpe duro da sau·
dade. Todavia, havemos de chorar cristlmente nos.
soe defuntos queridos. 1: mister lembrar-se deles mala
com orações e sufrágios do que com lágrimas esté
reis . O pensamento do purgatório é um consolo. Sa
bemos que podemos ainda auxiliar, valer·e socorrer
nossos entes queridos. J!l bem posafvel que padeçam
no purgatório.
A religião de Nosso Senhor Jesus Cristo nio proi.
be que choremos os nossos mortos queridos. Pode
mos, pois, render a estes o tributo de nossas lágt·i
mas e de nossas saudades . Com esta pobre natureza,
como ficarmos insensíveis ante a morte de um ente
extremecido? Como nos custa ver arrebatados pela
morte os entes com quem convivemos, nosso pai, nos
sa mãe, nosso fillio, nc:.sao irmão, nosso amigo!. . . A
religião, si bem que nos ensine a ser fortes na dor e
a meditar na Paixão de Jesus Cristo, não nos véd.a
aquelas lágrimas e saudades. Ela nio tem o estoicis
mo pagão, estúpido e anti-natural . Pois Jesus nlo
chorou na. .sepultura de Lúarot Nlo choraram, na
Paixão, Maria e Madalena e as Santas Mulheres? A
religião nos permite ehor:ar do mesmo modo os nos
sos mortos . Quer apenas que o façamos, não como
os pagãos, desesperados e desiludidos, mas como. quem
tem esperança na vida eterna e crê na imortalidade.
Choremos a separação dolorosa, mas com a doce es
perança de que, um dia, numa pátria melhor, onde
não haverá nem luto, nem dor ou sofrimento de quAl
quer espécie, nem separação, tornaremos a -ver todos
aqueles que amamos aqui na terra. Como essa espe
rança consola ! O cristio não devé dizer com desel!l
pero, ante o cadáver gelado de um ente querido: ..Nonea mais te vereil Adeu para sempre!" Não I
Embora em pranto, suas palavras devem ser estas:
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- '"Até ao eéu! J.á nas tornaremos -·a ver e l!leftlllos
para sempre felizes!"
O dogma do purgatório, tão.em harmonia com
noso coração, no.<J diz que podemcls ainda ajudar nos
Boa mortos queridos para podermos dizer-lhes: até
o céu!

E x e mplo
A Bem-aventurada Ana Taigi e o purgatório
Deus lhe revelou muitas vezes a sorte das almas
do purgatório. Ela pedia continuamente pelas pobrc'Fi
almas, num misterioso sol que sempre lhe... apaTeCia,
foi uma graqde mfstica do século XIX .
Em 30 de Maio de 1920, S . S . Bento XV decla
rava Bem..aventurada a humilde e pobre mãe de fa
mllia, que durante tanto tempo chamou a admiração
de Roma e do mundo com tantos prodfgios sobJ·ena
turais. A Beata Aoa Tai� romana de nascimento,
via todos os acontecimentos futuros e a sorte do�
mortos .
Um homem, conhecido de Ana, morreu, e ela o
viu nas chamas do purgatório, salvo do inferno pela
Divina Misericórdia, porque socorreu um pobre que
o importunava muito pedindo esmola. Viu um conde
cuja vida se passoú em delícias e divertimentos, mas
que na hora da morte teve um grande arrependimen
to e se salvou, mas deveria sofrer no purgatório tor
mentos inerlveis tanto tempo quanto passou neste
mundo sem se preocupar com a penitência e com a
salvação eterna.
Viu homens de grande virtude sofrendo porqUf:
se deixaram levar pela vaidade e amor próprio. mui
to apegados aoe elogios e à a_mizade dos grandes d8
torra.
Um dia Nosso Senhor lhe disse: levanta-te e reza,
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meu Vigário
terra está na hora de vir me presta.t"
contas. Ana s ragou a alma do Papa e depois o viu
como um rubi · da não de todo �brilhante, poiti
lhe faltava se purfticar mais.
Faleceu em Ro\na o Cardeal D6ria, que deil:ou
grande fortuDA. e nàt_uralmente celebraram-se por
sua alma centen&R. de Missas . Foi revelado à Beata
Ana Taigl que as Missas'�Jebradas por alma do Car
deal eram aproveitadBB para as almas dos pobrezi
nhos abandonados e que nio tinham quem mandasse
celebrar por eles.
Via-se assim a Divina Justiça que. nio olha a ri
queza nem aa possibilidades dos ricos em arranjar
sufrágios, com descuido àe vezes .neste mundo da ver
dadeira penitência.
Viu .Aila no p�rgatório um sacerdote muito esti
mado por suas virtudes e sobretudo pelas brilhantes
pregaçGes que fazia e o tornavam admiradoa de todos.
Sofria muito este pobre padre. Foi revelado à Beata
que expiava a falta de procurar com muito empenho
a fama de bom pregador e um pouco de vaidade ao
pregar a palavra de Deus, sobretudo nas complacên
cias com os elogios.
Viu dois religiosos muito santos no purgat6fio,
em sofrimentos duros. Um deles expiava o seu apego
ao pr6prio julzo e pouca submissio ao modo de ver
de outros, e outro a dissipaçio, a falta de recolhi
mento e piedade no exerefeio do ministério sacerdotol.
Eofim, a Beata Ana trouxe com a sua bela e im
pressionante uíensagem do sobrenatural no século
XIX, muitas luzes sobre o purgat6rio e impress(o
nantes lições da Justiça de Deus, e também nio há.
dúvida, da Infinita Misericórdia que sa1va tantas al
mas pelas chamas expiadoras do purgatório.

6 de Novemb�
O SOFRIMENTO DO PURGATORIO

Sofrimento lerrlvel
Exclamava Jó, o profeta, e com ele repetem as
santas almas do purgatório : Mlseremlni mirll saltem

\o'09 amJci. mei, quia miUUI8 Domini tetJgit. me! Tende compai.ú.o de mim ! Tende compaido de IIÔID!

ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão
de Deus me feriu I
Sim, a Justiça de Deus fere as benditas almas
para a� purificar e santificar e torná-las dignas do
esplendor da glória celeste e da visão de Deus. E que
softfmentos incríveis padecem elas ! Que fogo devo..
radar I Fogo que acrisola o Quro e prepara os eleitos
para a visão divina. a glória· eterna I
Sofrer ' a condição das almas do purgatório.
Pertencem elas à Igreja padecent.e. Desde que o pe
cado entrou no mundo, só pela cruz Jesus nos salvou,
e s6 pelo fogo do sofrimento chegamos ao céu. O
purgatório foi chamado o oitavo Baeram.ento do fogo.
Sacramento da misericórdia na outra vida .

Ae almas do pargal6ri.o, diz o P. Faber, estão
num estado de sofrimento que a nada se pode com�
parar e nem se pode fazer uma idt!la.
Seaundo Santo Tomás e Santo Al'ostinho, quan-

- 49 to ao sofrim to, as penas do purgat6rio slo análo
gas às do 1m
.
Santa Catar a de Genova, após uma visilo du
purgatório, ex
: Que coisa tenfvel ' o purptó
riot Coafesso que n a posso dizer e nem conceber
que se aproxime aJqu da realidade. Vejo que as pe
nas que lá padeeem. as _.mas Bio tio doll)rosas como
as penas do infemo. (1) \
O purgatório tem penas, diz a autoridade de San
to Tomás de Aquino, penas que ultrapassam a todos
o& sofrimentos deste mundo. (2)
' 1: o mais horroroso de todos os martfrios.
E como não hio de clamar as benditas almas das
profundezas do abismo du chamas expiadoraa : Mlse
rem.lnJ melr Mtseremlni mel! - Tende compaixio de
mim!
Segundo os teólogos e autores abalizados, as al
mas do purgat6rio sofrem tanto que não há na lin
guagem humana o que possa traduzir os tormentos
terrfveis que padecem . Santa Catarina de Genova,
chamada a teóloga do purgatório, a quem Nosso Se
nhor revelou o sofrimento da expiação dos justos, dir.
ser impossfvel traduzir na linguagem humana e o
nosso entendimento não pode conceber tal sofrimento.
Jt preciso uma graça e uma iluminação especial de
Deus para compreender estas coisas, dizia a Santa.
'"� peor que todos os marUrios", disse o Padre
Faber.
•• As penas do purgatório são passageiras, não
sAo eternas, diz São Gregório Magno, mas creio que
são mais terriveis e insuportáveis que todos os males
desta vida" .

(I)

U>

Pur,llliOrlo,
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sum. Tbeol.
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�rupp. quautlo, c .

X. art. a ..
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Domingos Soto escreveu: "'Si o ornem tivesse

de suportar os tormentos do purga rio, a dor o ma
taria num instante. A alma imo I por sua nature-
za torna-se mais forte pela se ração do corpo or
gânico e por isto tem capaci de para tanto sofri
mento...
Há dois sofrimento , uas penas principais no
purgatório: a pena do dan ou separação de Deus. e a
pena do sentido, tormen do fogo.

-

*

A peoa do dano
aa almas do
purgatório?
:& a que sofrem por se verem privadas da visão
de Deus no céu. A visão intuitiva que consiste na fe
licidade de ver a Deus como é, segundo a palavra de
Sio Paulo: videblmas eum. sieut.i est.. Não ver a Deus,
cuja beleza soberana e cuja bondade elas compreen
dem agora de modo tão claro e sentem ser..Ele o So
berano Bem, único desejável e a suprema Beleza,
(mica que pode encantar uma alma !
Pois separada do Soberano Bem, a alma sente
um horrivel martirio maia insuportável do que todos
os tormentos que possa padecer e até do fogo do pur
gatório em que se acha .
Santo Tomás de Aquiao tratando da pena do da·
no, diz ser mais insúportável, mo.ior e mais terr1vel
que a pena do sentido . Não ver a Deus, não possuir
este Deus, 'Único encanto da pobre alma que já não
tem mais nada que a possa seduzir ou enganar. e dei
xA-la esquecida da Suprema Felicidade ! Aqui neate
mundo a tibieza, o apego à teJTa e nossa fraqueza,
fazem com que muitas vezes nos esqueçamos de Deus
"e vivamos sem sentir e nem imaginar siquer o que

Que é a pena do dano que padecem
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seja estar se
ado de Deus. Bá quem não possa
siquem imaginar
que possa haver .de sofrimento
nesta ausência de
us que é a pena do dano . Porém,
ai! quando a alma se rada deste corpo mortal sentir
a necessidade de voar
ra Deus, de possuir a Deus,
atrafda pelo Bem Infinfl9, sedenta da posse de Deus
e da Eternidade, então
de sentir, há de perceber
quanto é doloroso e horrf\rel eStar um minuto que
seja separada do Bem Sobérano, separada de Deus !
.1!: a horrfvel pena do daDo .
'"Sentir um fmpeto de ir para Deus sem o poder
satisfazer, isto, diz Sallta Cat.ariDa de Geoova, é o
maior sofrimento que se possa imaginar, é prõpria
mente o purgatório. "Este estado é um estado de mor
te, uma angústia inenarrável". (3)

lta

h'4,

A Liturgia da Igreja chama-o com razão de mor
te: Ubera eas a morte . . .
Sabeis o que é o suplicio de quem está sufocado
e não pode respirar? Que horror ! A alma ·está como
sufoeada, nio pode respirar o que é a vida e razio de
ser, Deus; o Infinito, o Eterno, o Parafso ! A pobre
alma no purgatório se precipita no tormento e no
fogo, quer se purificar, suspira pelo Bem Eterno, so
fre e sofre, mas deseja mais sofrimento para que che
gue logo a bora de contemplar o seu Deus, a Eterna
Beleza que o atormenta naquelas chamas da expiação!
Tem� visto neste mundo, escreveu Mons. Bou
afeições tão profundas, almas que Se ama
vam e nio puderam suportar a separação e morreram
de dor. Que não será no purptório? Podemos dizer
que si Deus por um milagre da sua Onipotência nAo

pud," (4)

(3)

(4)

'rr'QIU! du Pu.rt.• Il.
Le Chrlstlu.nl•mo

v. c. xry.

et le.11 temp• preaenlll .
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quiladas de dor longe daquele De
que amam apai
xonadamente. Si compreendêss
os melhor como é
honivel a separação de Deus !
como os Santos ex
perimentássemos as prov da vida mística, o tor
mento de se sentir ausente e Deus, saherfamos ava
Jiar o que é e o que faz s rer esta terrivel pena do
dano!
O fOflO do purgatório

��: :� :���: :: = �� :e_� ��
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a Igreja nada definiu sobre a natureza das oub'as pe
nas do purgatório. O Concl,lio de Florença diz que as
almas são privadas temporàriamente da visio beati
fica e sio purificadas de toda mancha por penas ex
piadons e purificadoras. Dentre estas penas estã a
dos sentidos, e comumente concordam quasi todos os
autores, se trata da pena do fogo . Há fogo no pur
gatório e um fogo terrfvel criado pela Justiça Divina
para purificação dos justos, para acrisolar o ouro das
almas . Os teólogos em geral e em sentença comum,
afirmam que se trata de um fogo verdadeiro e não
rnetaf6rico. Fogo que queima mil vezes mais que o fogo
da terra, que comparado a ele não é mais do que o
de uma pintura para a realidade , Os Santos Padres
e os Teólogos escolásticos admitem o fogo real. Como
pode um fogo material atormentar a alma que é es
piritual? :t: um mistério . Todavia. não temos um outro
mistério que é o da alma espiritual agir sobre o cor
po material ? Por que a Justiça de Deus não poderia
fazer com que o fogo material agisse sobre a alma
espiritual ? Diz claramente Santo Tomás de Aqaino:
11No purgat.6r:lo h4 dois sofrimentos: a pena do dano,
qoe c:onsis1e ao retanlameulo da visão de Deus, e a
o

-

pena dOII!I
malerlal". (6)
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A questlo do
o do purgatório foi muito discutida no século rv santo Agostinho conclui pela
::u..
���ro0A:S��h��11A
do fogo ! Como é terrivel! Nio é menor em intene
sidade do que o fogo do inferno. Este fogo, diz Sio
Gregório Maguo. instrumento da Divina Justiça, faz
sofrer mais tonnentos e muito mais crueis do que
tudo quanto lofreram os mártires nos supUclos ini
magiDáveJs.

���::a.:: .r���mão

S::U�

As maiores dores sio as que afetam a alma. co
menta Sa.Dto Tomás. Toda a sensibilidade do corpo
vem da alma. O que não será uma dor que vem ferir
diretamente a alma ? Pois o fogo material, fogo mis-
terioso, dotado de um poder extraordinário, pela Jus
tiça Divina, atinge diretamente a alma e a fere dolo-
rosamente . Que fogo, meu Deus! Que castigo tre
mendo! Como sofrem as pobres almas nesta forna
lha abrazadora ! Tantas revelações particulares nos
mostram o fogo do purgatório, fogo real, fogo ter
rlvel . Verdadeiro fogo .

Porque discutir quando a unanimidade quasi dos
Doutores e Santos Padres e tantos teólogos seguros
nos falam com uma eloquência tão impressionante
da realidade do fogo do purgatório? $i1o Boaventum
escreve: .. 0 fogo do purgatório é um fogo material
que atormenta a alma dos justos que não fizeram
penitêncla neste mundo . Fogo ! Esta palavra faz tre
mer. Já exclamava Isaias: quem dentre vós poderá
habitar em meio de um fogo devorado r? Façamos pe.

(6)

8uppl. quaast . c. ar1:. 3 .

- 64 nitêneia agora, aliviemoa o fogo de n
.t: terrivel o fogo que nos espera!

�ção

Uma a

N� podemos saber neste mundo com certeza e
nem é necessário saber como é e o que é o fogo do
purgatório . O que BBbemos é que a Sagrada Escri
tura muitas vezes nos fala do fogo para nos dar a
entender que seremos castigados e expiaremos nos
sas faltas nos rigores da divina Justiça para nos pu
rificarmos e sermos di"gnos de entrar no céu. Si o
fogo desta vida criado por ·Deus para nos servir já
é terrivel, que não será o fogo da Divina Justiça ?
O fato seguinte é narrado pelo piedoso Monse
nbor De Segur.
Em 1870, diz o piedoso prelado, eu vi e toquei
em FoU.gno, perto de Assis, na Itália, uma destas ter
riveis provas de fogo pelas quais as a1mas do purga
tório, por permissão de Deus, As vezes atestam que
o fogo do purgatório é um fogo real . Em 1859 mor
reu de uma apoplexia fulminante a boa Irmã Teresa
Gesta, que durante longos anos foi mestra de Novi
ças. Doze dias depoi3, em 16 de Novembro, uma Ir�
mi, chamada Ana Fellcia, subia à rouparia quando
ouviu um angustioso e triste gemido: - Jesus! Ma
ria! Que é isto? exclamou assustada a lrmi. Não
havia aeobado de falar, quando ouviu uma queixa :
AI! Meu Deua! Meu Deus! Quanto sofro! Irmã Ana
1-eeonbeeeu logo a voz do. defunta Irmã Teresa . Um
cheiro sufocante de fumaça encheu toda a fOUparia
e percebeu-se o vu1to da Irmã TereBD. que se dirigia
para a porta e tocava na mesma com a mio direita,
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dizendo: Aqui tt. a prova da misericórdia de Deus.
E na madeira da porta ficou carbonizada e impreaaa
a mão da defunta, que desapareceu . lnoã Ana poz-se
a gritar numa graiÍ._e excitação nervosa . A comu
nidade correu para a acudir
sentia-se um cheiro
aufoeante de fumaça . A Irmã conta o que se passa e
reconhecem todas, na mio pequenina gravada no por
tal, a ·mio da Irmã Teresa, que se distinguia muito
pela aua pequenez e delicadeza. As Irmãs, comovi
das, vão ao eôro e oram pela defunta. Passam a noi
te em c,ração e penitências em sufrágio da saudosa
mestra de noviças. No dia seguinte oferecem a San'Ul
Comunhão por aquela alma . Mais um dia se passa e
Jrmi Ana Fclicia ouve e vê depois Irmã Teresa ra�
diante de glória toda. bela, que lhe diz com doce voz:
Vou para a glória! Sede fortes e corajosas na Jut.a,
fortes em mrregar a c:ruz!"' E desapareceu numa luz
brilhantlssima.
Este fato portentoso é narrado por Monsenhcr
de Segur, que visitou o Convento das Terceiras Regu
lares Franciscanas daquela cidade, foi submetido a
um rigoroso processo ordenado peJo Bispo de Folig
mno em 23 de Novembro de 1859 .

e

7 de Novombro
•

DURAÇAO DO PURGA'MRIO

Quanlo tempo!
Quanto tempo· deve ficar uma alma no purgató
rio T t uma pergunta impossivel de responder. Não
temos e nio podemos ter nenhum argumento ou de
finJçlo da Igreja e da teologia que nos possa garan
tir uma resposta certa a esta pergunta.
� um mistério e depende muito do modo de en
caramos a questão . Bem sabemos que na eternidade
nio há mais tempo . Tempos jam noa erlt amplius.
Como julgar o tempo em relação à eternidade? E de
mais, o sofrimento faz maior e mais dificil de passar
o tempo entre nós. Quontas vezes um minuto nos
custa mais a passar que longas horu ? Pois o sofri
mento horrfvel e Intenso das pobres almas faz com
que os minutos lhes sejam anos e até séculos . Aqui,
havemos de fazer como todos os autores que tratam
do purgatório : recorrer às r�vela� particulares .
Elas nos esclarecem, e algumas bem provadas e até
sujeitas a processos canônicos rigorosos, como as dos
Santos canonizados, nos dão uma garantia de que
Dia se tratavam de ilu�s ou fantasias mórbidas.
Quanto à duraçio do purgatório, de uma coisa pode
mos ter certer.a, diZ-nos Saato Aao&t.lnho: é que u

- 67 penas expiatórias nio irão além do último Juizo no
�
fim do mundo.
No século XVI, um sábio teólogo dominiCBDo,
Dom.I.a.- Soto, afinnou erradamente que a pena do
purgatório não poderia durar mais de dez anos . :f.:
uma opinião sem fundamento e geralmente rejeitada.
A Igreja supõe muitas vezes que as penas do purga
tório sejam loDJ"BS, quando permite fundações de Mis
sas e sufrágios por longos anos, e celebra aniversá
rios de vinte, trinta, cinquenta e mais anos . Permite
fundações perpétuas de Missas . Ninguém sabe, diz
Ceúrlo, quanto tempo, quantos anos deverá ficar
no purgatório uma alma . .i para nós, diz Sio Rober
to Belanntno, coisa muito incerta . Poderfamos con
siderar duas espécies de duraçio do purgatório uma positiva e que corresponde à medida do tempo
tal como o contamos neste mundo, e outra flctfcla
ou Jmaginária, a que perisam as almas pelo sofrimen
to que as faz perder tod& noção do tempo. Daf o ver
mos em revelações particulares pobres almas que es
tavam apell88 algumas horas no purgatório, quelxa4
rem-se de anos e até séculos de abandono naquelas
c.hamas.
Eis alguns exemplos de duração positiv1- segun4
do revelaçaes particulares: Conta-se na vida de San4
to Tomás de Aquino que o mestre seu sucessor na
cátedra de teol a de Paris, depois de morto apare4
ceu e disse que havia ficado quinze dias no purgató
rio para expiar a negligência em executar o testa
mento de tDD Bispo . São VIcente Ferrer assegura
qUe há almas que ficanm no purgatório um ano in�
teiro por um pecado venial . Segundo o testemunho
de Santa Francisco de Pampelana, a maioria. das al-

(1)

ogÍ
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Dt� clvll.ale �I - Llb. ·JOO, capa. XIII e XVl.
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mas do purgatório lá sofrem de trinta a quarenta
anos. E muitos outros exemplos poderia citar de au.
tores muito graves . Muitos Santos viram almas des
tinadas a sofrer. no purgatório até o fim do mundo.
Algumas revelações particulares, observa o Padre
Faber, nos levam a crer que a duração do purgatório
vai aumentando sempre mais à medida que a huma
nidade avança no tempo. Há tanta falta de penitên
cia hoje, tanto luxo e mundanismo !
Longo e breve purgatório

Segundo as revelaçõeS piu!tieulares, há almas
destinadas a um longo sofriuteDto nas chamas do pur
p.t6rio e outras passam brevemente pela expiaçilv.
Citemos exemplos:
Santa Ver6nfea JaliaDi. falii de uma Irmã de seu
convento que havia se oposto à reforma do mosteiro
e deveria ficar no purgatório tantos BDOS quantos
passou neste mundo. A Santa Margarida de Cortona,
a grande penitente franciscana, disse Nosso Senhor:
.. Alegnrte, minha filha, tua mãe está liVTe do pur
gatório, onde ficou ela dez anos". Como a Santa re
zasse por três defuntos que ela julgava estivessem
salvos, revelou Jesus: .. Estio salvos por tuas ora
ções e se livraram do inferno, mas ficarão
vinte anos
·
nas chamas do purgatório".
Santa Lat.garda fez pe11itências por Simão Aba
de, clstercense muito austero e duro demais para com
seus súditos . Deveria ficar no purgatório quarenta
anos . A. :Madre Francisca da Mãe de Deu� - (16151671) - Nosso Senhor mostrou um dia quatro pa
dres que estavam hó. mais de cinquenta anos no pur
gatório porque não administraram bem e com res
peito e piedade os Sacramentos.
Santa Lutgarda viu no purgatório um dos Papas
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Papa apareceu à Santa dizendo que por algumaa fal�
tas no governo da Igreja, deveria permanecer no pur
gatório atê o fim do mundo . Sio Roberto Belarmhlo
examinou com muito cuidado as circunstâncias e a
autenticidade desta visio, e fala dela nas suas obras.
Todavia, si há longas expiações, outras pela miseri
c6rdia divina são muito breves . Talvez tenham sido
mais intensas . Santa Teresa, na sua Vida ou au�
biografia, fala.nos numa Carmelita fervorosa que só
passou dois dias no purgatório. Uma outra, muito
paciente na doença, ficou apenas quatro horas na
expiaçAo. Um lnnão coadjutor da Companhia de Je
sus morreu à noite e ficou no purgatório apenas até
à Missa do dia seguinte. (2)
Santa Margarida Maria Alaeoque, a vidente do
Sagrado Coração de Jesus, viu o seu Diretor espi
ritual, o Beato Padre La Colombiêre, passar algumaS
horas nas chamas expiatórias por ligeiras faltas . E
sa trata de um Santo !
O Santo Cura d'Ars, segu•do Mons. Troehu (3)
nos diz, teve muitas vezes intuições admiráveis do
tempo que muitas almas deveriam ficar no purga.
tório. Perguntaram ao Santo si uma doente se havia
de curar. Quem pu-guntou iporava que a eufel"JDB
tivesse morHdo . O Santo, que o sabia por inspira
ção do céu, respondeu logo : "Ela já recebeu a re.
compensa" .
As almas simples e humildes, e sobretudo as que
muito sofreram neste mundo com paciência -e se con.:
foraram perfeitamente com a vontade de Deus, �
dcm ter um purgatório _muitíssimo abreviado, às veU)

(3)

X. Jugte -

Le Purp.tolre.
JnLuiUollll du Cure d'An.
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ções particulares . Até Santos passaram ligeiramen
te pelo purgatório . Tal se conta de São Severino, Ar
cebispo de Colônia . Era· um gn.n_9.e: servo de Deus,
admirável pelas suas virtudes e até pelos milagres
que fez . Depois da morte, apareceu a um Cônego da
sua catedral para lhe pedir orações. Estava no pur
gatório por instantes, por ter rezado com alguma pr.e
cipitaçio.
Colldusões
Que havemos de concluir, quando meditamos na
duração do purgat6rio? Primeiramente, procurarmos
ter mais zelo pela causa das almas sofredoras que tan
to padecem pelo nosso esquecimento. Somos muito
fáceis em canonizar Jogo os mortos e comodamente já
nAo rezamos mais por eles sob a desculpa de que "'já
estão no céu". Ai! Nio sabemos o que é a Justiça de
Deus e até os mais santos têm contas severas a dar
ao Senhor depois desta vida .
Sio Franelseo de Sales tinha muito medo destas
canoni�çõeS rápidas dos admii-adores . Estas boas
almas, dizia ele, com seus elogios, imaginando que
depois da minha morte fui logo direito para o céu me
fario sofrer no purp.t6rlo . Ela o· que ma aproveitará
a boa repul;açlo de santo . . .
Santa Tensa escreve no Prefácio do Livros das
Fundações : " Pelo amor de Deus, eu peço a cada pes
soa que ler este meu livro, uma Ave Maria, a fim de
que me ajude a sair do purgatório e apresse a hora
em que hei de gozer a vista d N088o Senhor Jesus
Cristo... Assim falaram Santos hoje canonizados e
cuja morte por tantos prodlgios nos deixaram a cer
teza de que :Coram direl.amente para o du.
Por que termos e presunçlo de terem Jdo direta-
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mente para o céu nossoe entes queridos, embora Yir
tuosos, e deixarmos de orar por eles ? O pledoao e
admirável fundador das Conferências de Slo Vicen
te de Paulo, F're!derico Ozanam, deixou no seu testa
mento estas Unhas : "Não vos deixeis levar por aque
les que vos disserem: ele está no céu! Rezai sempre
por aquele que muito vos BID8, mas que muito pecou.
Com o auxílio de vossas orações eu deixarei a terra
com menos temor . "
Santo Agoslinho pede orações por alma de Mô
nica, sua mãe, e de Patricia, seu pai, a todos os lei
tores das suas ConfiB&iies. O ilustrado e piedoso Pa
dre Perreyve deixa esta recomendaçlo : "Peço aos
meus amigos que rezem por mim muito tempo depois
da minha morte . Que eles nio digam como se eos-.
tuma dizer muitQ vezes e com muita pressa : está
no céu ! Que rezem muito por mim, sim,
eu lhes peço
·
encarecidamente".
Não canonizemos tão depressa os nossos mortos
e mesmo aqueles que vimos ter a morte doa justos;
rezemos muito por eles . Nunca nos descuidemos do
sufrágio dos mortos, porque já fizemos muito durao
te algum tempo, já mandamos celebrar umas poueaa
M:issu e rezamos umas tantas orações e os julgamos
já no paraiso com isto . Ignoramos o r.igor da Justiça
de Deus. E demais, si nossaa Santas Missas manda
das celebrar, nossas orações e penitências não servi
rem mais para as almas pelas quais rezamos, nilo irio
ajudar tantas almas sofredoras?
Outra conclusão .que havemos de tirar de nos888
reflexões sobre 8 dunçio d4s penas do purgatório é
8 de cuidarmos mais da nossa perfeição e nio sermos
tio presunçosos julgando-nos capazes de entrar logo
DO céu . Cuidado com esta presunção, que DOS pode
acarretar um longo e doloroso p�rgatório I
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E 1. e m p l o
Minutos que ...,._,. oóealos

I�

Sio tão dolorosas as penas do purgatório, que
os minutos parecem séculos . Há nas revela.ções par
ticulares tantos fatos impressionantes que compro
vam isto . E demais, que é a �temidade? Já não exis
te o tempo. Os minutos além desta vida são séculos
para os que padecem naquelas chamas expiatórias .
Conta Santo Antonino que um enfermo, vitima
de dores atrozes, pedia sempre a morte . Julgava os
seus sofrimentos terriveis e acima de toda força hu
mana. Um Anjo lhe apareceu e disse : Deus me man
dou para te dizer que podes escolher um ano de do
res na terra, ou um s6 dia no purgatório. O enfermo
escolheu um dia no purgatório. Foi para o purga
tório. O Anjo o foi consolar e ouviu este gemido de
dor: "Anjo ingrato, dissestes que ficaria no purga
tório um só dia e sinto que estou já aqui há longofi
vinte anos pelo menos . . . Meu Deus, como sofro! ..
O Anjo responde: Como te enganas ! Teu corpo está.
ainda na terra sem ter baixado à sepultura. A miseri�
_çórdia de Deus te concede ainda voltar para um ano
de doença na terra_. Queres?
- Mil vezes, sofrimentos maiores ainda na mi·
nha doença.
Ressuscitou e durante um ano sofreu horrorosa
mente, maa com uma. Paciência heróica até à morte.
Este fato foi contado por Saato Ant.oniDo de Flo.
rença, o prodigioso taumaturgo .
DeQ-se também um impresaionante fato com São
Paulo da Cruz. O Santo estava em oração na cela.
quando sentiu que lhe batiam com muita força na
porta. Nio quiz atender, pensando ser o diabo que
às vezes lhe perturbava a oraçAo: - Em nome de
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Deus relir:l.-te, SaLamis! grita Sio Paulo, mas o ba
tido continua: - Que queres de mim? pergunta.
- Quanto sofro! Quanto sofro, meu Deus! Sou
a alma daquele padre falecido. Hi tanto tempo estou
num oceauo de logo, bá quanto tempo ! . . . Parecem
mil anosr
Sio Paulo da Cruz o conheceu logo e respondeu,
admirado: "O que me diz ! ! . . . Meu padre,. faz um
quarto de hora apenas que faleceu e já me fala em
mil anos !
O pobre sacerdote do purgatório pediu sufrágios
e orações, e desapareceu. São Paulo da Cruz, como
vido e banhado em lágrimas, tomou a disciplina e se
bateu, até bfnhar-se em sangue. No dia seguinte,
logo pela manhã, celebrou pelo defunto e viu..o entrar
triunfante no céu, na hora da Comunhão.

·

8 de Novemhm

AS ALEGRIAS E CONSOLAÇõES
DO PURGATóRIO

Tormeato

o

folleldade

Então há no purgat6rio alegrias e consolaç6es?
t possfvel que em melo de tanta dor, de tio horrfveis
suplfcios como os da pena do dano e do fogo, haja
ainda um raio d.e luz, uma alegria, uma consolaçio
para as pobres almas ?
Sim, porque o purgatório é a pátria da justiça
rigorosa, mas o é· também da infinita misericórdia
de Deus. Já não é uma grande miseric6rdia Deus nos
rese"ar um lugar de expiaçlo além túmulo? Purifi
car-nos misericordiosamente para nos tornarmos dig4
nos de sua eteroa Presença? ó, sim, o purgatório é
uma misericórdia de Nosso Senhor. E como todas
as obras da divina misericórdia, há de ter a unçlo
e a doçura da Eterna Bondade. Quanto nos apavora
a Justiça divina naquelas chamas expiadoras e que
terror para D0888 alma saber o que nos espera depois
desta vida! Todavia, console-nos a Idéia de que há no
purgatório consolações que excedem a todas que pos..
samos ter nesta vida. :f:: um tormento e uma felici
dade aem par. Um mistério qu.e nos será desvenda...
do mais tarde. Alguns autores illBlstem muito no so
frimento do purgatório e nada falam das alegrias e
consolações. Jt mister guardar um justo equillbrio.

- 65 Nem t.raosfonnar o purgatório num verdadeiro in�

ferno, nem fazer dele o P81'8:fso . É um lugar de expia
ção e de tormeatos horríveis, não há dúvida, ma.s há
nele a doce esperança da salvação, esperança acom
panhada da certeza absoluta de um dia chegar à pos
se de Deus na Bem-aventurança. E isto não é uma
felicidade sem par? Quando São Fnne� de Assis
soube que era um predestinado e viu garantida por
revelação do céu a sua glória, teve uma alegria tão
grande, que nenhuma linguagem humana o poderia
traduzir . Que não será a alegria das pobres alinas
na certeza de serem predestinadas ?
SAo Fnmdseo de Sales, cuja doutrina é um bál
samo suavizante das almas, fala das alegrias e con
solações do purgatório. Escreve o melifluo Doutor:
"A maioria dos que temem o purgatório é muito mais
por interesse e amor de si mesmos do que pelo inte.
resse de Deus. E da.í vem que faJam ordinàriamente
só das penas daquele lugar e nunca falam da felici
dade e da paz que desfrutam as almas que lá estão.
� verdade que os tormentos aio extremos, e as maio
� e mais terríveis dores desta vida não se podem
comparar a eles, mas também as satisfaç6es interio
res slo tais e tantas, que nenhuma prosperidade nem
alegria da terra existe que a elas se po88am igualar.
Si é uma espécie de inferno quanto à dor, é um pa.
rafso quuto ê. doçura que a caridade difunde no co
l"Bçio . CAridade mais forte do que a morte e mais
poderosa do que o inferno. Feliz estado mais dese
jável que temivel, pois suas chamas slo chamas de
amor e de caridade . Terrfveis penas, sim, pois elas
retardam a hora da visão de Deus, e de amar a Deus
o louvádo e glorificá-lo por toda eternidade". (1)

(1)

llleprU. de Sa.lat l'raDçotade BaU• - r. eap. LXXIV.
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Eis aí o" tonnento e a alegria da salmas do pur
rat6rio.
Sio Fn.nclsco de Sales e o purgatório

Continuemos a dou.trina consoladora do grande
Doutor da Igreja sobre as alegrias do purgatório.
Nio quer ele que se insista apenas no tormento du.
quele lugar de expiação, mas que se procure dar às
almas uma idéia também consoladora do purgatório.
.
Do que lemos nas obras do, Santo podemos eoliirlr
dez pontos principais :
"'1.0 - As almas do purgat6rio estão numa con
tinua uniio com Deus e perfeitamente submissas à
vontade de Deus. Não podem deixar esta uniio diVi
na. e nunca podem contradizer a divina vontade, como
nós neste mundo.
2.0 - Elas se purificam com muito amor e com
toda boa vontade, porque sabem que é isto da vonta.
de de Deus. Sofrer pam. fazer a vontade de Deus é
uma alegria para elas .
S.0 - Elas querem ficar na maneira que Deus
quer e quanto tempo Ele quizer.
4.0 - Slo imped.veis e nio podem experimentar
nem o mais leve movimento de impaciência oem co
meter uma tmperfeiçlo aiquer.
6.0 - Amam a Deus mais do que a si próprias.
e mais do que todas as coisas, e com um amor muito
puro e desintereBSà.do.
6.0 - São consoladas pelos Anjos .
7.0 - Estão seguras da sua salvação e com uma
segurança que não pode ser confundida.
•
8.0 - As am.argul'BS que experimentam são mui
to JJI'BIIdes, mas numa paz profunda e perfeita.9.0 - Si pelo que padecem estio como numA
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espécie de inferno, quando a dor, é um paraíso de
doçura quanto a caridade mais forte do que a morte.
10.0 - Feliz estado, mais desejável que temi·
vel, pois estas chamas do purgatório são chamas do
Amor ! "
Quem pod e entender e penetrar este mistério de
dor e de aJegria, que é o purgatório? Os Santos nos
poderiam dar uma idéia do que sofrem e do que go..
zam as almas do purgatório, quando Deus os faz P.X
perimentar aqui neste mundo tanto martirio nas pro
vações daquelas noites de que nos fala São João da
Cruz, nas quais o Senhor prova, aniquila os seus elei
tos na terra, e ao mesmo tempo os enche de uma paz
Jnalterável e de consolações inefáveis em meio de tre
ns e de angústia� . Mistério profundo, só os que
experimentaram esta doloroso e feliz estado de alma
neste mundo podem dizer olgo do que se passa no
porp.Lório! Que alegria não experimenta o pobre náu
frago quando deP9is de se debater entre u ondas se
vê de repente salvo e IhTe de todo perigo ! f: a felici
dade, a alegria daa santas almas quando, após esta
vida e depois de haverem passado o tremendo Juizo,
vêem que est.iio salvas da condenaçilo eterna, embo
ra tenham de padecer muito naquelas chamas, naque
le martírio, por mais prolongado que seja. Estão sal
vas! ó co:alo cantam elas um hino de ação de 8'1'8Ç89
à infiruta misericórdia!

�

As consolações do purptório
Recorr81Jlos ainda ao testemunho da te61op do
purgatório, como foi chamada Santa CAtarina de Ge
novL A doutrina desta Santa, ou melhor, as suas re
velações no Tratado do purgatório,
o Car
deal Perraud, são de uma psicologia sobrenaturil tão
nltn c tio forte, que unem as mais altas considera-

escreveu

- 6A ções da filosofia c da teologia, aos pensamentos mai:::�
próprios para fortificar e consolar os que choram os
seus entes queridos. Eu não creio, escreve a Santa,
qÜ.e depois da soberana felicidade que gozam na gló
ria os Santoa, haj a urna felicidade igual à que go
zàm as almas do purgatório . O que é notável é qne
esta felicidade vai creKeDdo cada vez mais à medida
que desaparecem 88 manchas do pecado. E faz esta
comparação : "Quando um corpo está ESCondido ao
sol porque um outro corpo intercepta a luz solar, oão
pode receber a luz e permanece nas trevas. Todacla,
si este corpo que impede a passagem dos raios sola
res for se consumindo e desaJ).\reeendo, o sol logo há
de banhar de luz todo o eorpo que estava antes nas
trevas. · Este corpo que impede a luz do sol é a man�
cha do pecado, o resto que fica a pagar à divina Jus
tiça na outra vida e que impede a alma de receber
a luz da glória, a Luz divina . As chamas do purga
tório vão destruindo este corpo que impede a luz até
'QUe desapareça e brilhe a Luz eterna. Assim a ale
gria das almas vai cres·cendo à medida que as man�
ehas que ficaram vão desaparecendo . E elas se sen�
tem muito felizes E:m sofrer para se purificarem . Es
tas almas tem uma perfeita resignação à vontade de
Deus. As almas do purgatório jamais haviam de que..
rer a presença de Deus, quando ainda nio
das. Elas prefereriam
dez purgàt6rioa a ae
apresentarem manchadàa diante do Senhor. Eis por
que se purificam e sofrem com alegria. (2)
O Padre Faber diz com razão : "Si o sofrimento
suportado com doçura e resignação é uV' espetácul<!
tio venerável na terr;a, que nio há de ser naquela
regiio da Igreja o purgatório ? O, que pureza se en-

sofrer

(2) Tnlt.

Purp.t.

- Cap.

11.

pprifica
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contra neste culto, na Liturgia do sofrJmento suti·
ficado ! O mundo ! lugar de tanto barulho, de tédio e
de pecado, quem não desejaria escapar de tuas peri
gosa alatigas � de tua perigosa e triste peregrinaçiu
para voar alegremente para a maia humilde regiio,
tilo pura, tio santa e tio garantida, onde reinam o so
frimento e o amor sem mancha, o purgatório?" (3)
Apesar disto, não deixemos de temer o PU111'&
t6ri0 e procuremos evitá-lo por uma boa penitência
e por toda espécie de boas obras . Os sofrimentos nio
deixam de ser terrfveis !
O Bea to Henrique S ozo. abrazado n o amor de
Deus, começou a nio temer o purgatório e a nio dar
importAncia aos seus sofrimentos e penas . Nosso Se
nhor lhe apareceu e admoestou, dizendo que isto lhe
desagradava porque era nlo temer nem dar impor
ti.Dcla. aos ju.Jzoe de Deus! Devemos nio nos deses
perar nem aterrorizarmos n0888 abna com o purgató
rio, mas havemos de imaginár que si há muitas con
solações, é terrlvel �mbém este purgatório.
Exemplo
SaDta Gertrudes e as santas almas

.+ i
.....
_
Santa Gertrudes foi favorecida por Nosso Se
nhor com inúmeras apariçGes e extuee, e tocava de
perto o sobJ"enatural . Tinha a Santa uma grande es-
tima por uma religiosa muito santa e que edificava
pelas suas virtudes.
Morreu, esta e a Santa a recomendava a Nosso
Sedhor com muito empenho. Fôra arrebatada em

_......, _ . . ..,....

(8)

B'abcr

-

Purgo.lórlo,

1 a.
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êxtase e vira diante do trono de Deus a alQ'Ia da Irmã
querida vestida de trajés reais, belamente adornada,
lll88 tinha os olhos baixos, como que envergonhada.
Gertrudes ficou admirada e lhe disse:
- Como? Minha filha, nio se lança nos braços
do divino Esposo 1 Por que fica assim?
- O, minha mãe, eu nio sou digna ainda do
abraço do Cordeiro sem mancha . 1!: preciso muita pu
reza, ser pura como um raio de sol para se unir a
Deus. Tenho ainda manchas terrestres de algumas
imperfeiç6es.
Santa Gertrudes teve outra visão semelhante .
Uma lnnà muito virtuosa lhe apareceu depois de
morta. Estava de joelhos diaDte de Deus como imer
sa numa grande tristeza . Gertrudes pediu a Nosso
Senhor que usasse misericórdia para com ela. Res
pondeu Nosso Senhor que si não viessem sufrágios
ela teria de pagar toda a dívida à Justiça divina.
Esta alma disse a Gertrudes: ... A devoção que
tive ao Sant.fsslmo Sacramento me fez colher frut.os

BSPMiais da divina HÕ8Ua. Ela porque eu entrarei
mais depressa e logo no céu."
Santa Teresa conta na sua Vida ou autobiogra

fia, ter visto sairem do purgatório almas muito vir
tuosas que ela conheceu neste mundo e que julgava
estarem no céu e no entanto haviam sofrido nas cha
mas expiadoraS. No capitulo XXXVIII a Santa nar
ra vários casos, entre eles o do Provinc,ial dos Car
melitas, homem muito virtuoso . Na oca.siio da sua
morte, disse a Santa, fiquei muito perturbada e temi
pela sua salvação, porque foi prelado vinte anos, o
que sempre me inspirava temor por me. parecer mui
to perigoso ter encargo de almas . Com grande afli
ção entrei no oratório. Dei-lhe todo bem que tinha
feito em minha vidà, que bem pouco seria, e disse ao
Senhor que suprisse eom se118 méritos o qúe faltava
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àquela alma para sair do. purgatório. Estando a pedir
a Nosso· Senhor do melhor modo que podia, pareceu
me vê-lo sair das profundezas da terra a meu lado
direito, e o vi subir ao céu com gnmde alegria. Pos
to que fosse velho, apareceu-me como tendo apen&d
trinta anos e até menos, e o rosto resplandecente.
Foi rápida esta visão, mas me deixou extremamente
consolada.

9 de

Novembro

OS .ESQUECIDOS

Como sl.o esqaeddOB

•

mort.GB!

Santo Agostinho se queixava de que os mortos

sio muito esquecidos. Realmente. Vai-se logo a me
mória doa defuntos com os últimos dobres do sino -e
as derradeiras flores lançadas sobre a sepultura .
Quando morremos, partimos para aquela região que
a Escritura chama terra oblivlonis - a terra do es
queelment.o. Nio tenhamos muita vaidade nem ilu
sões. Seremos esquecidos!
Quem se lembrará de nós alguns anos após a nos
sa morte? Talvez uma lembrança vaga, uma evocaç.Ao
de saudade muito apagada . . E como somos orgulho
sos hoje! Tanto nos fere a mágoa um esquecimento
mesmo involuntário ! Felizes os que se de!iludem e
se desapegam das amizades e vanglórias da terra an
tes que chegue a Mestra e Doutora da Vida - a
Morte I
Como se compadecem todos dos enfermos! Que
carinho e solicitude e mil sacrificios em torno do lei
to de um pobre doente que geme I Porém, veiu a mor
te. Pranto, homenagens sentidas, flores, túmulos,
necrológios, e . . . esquecimento . Hoje afastwn a idéia
da morte como se fôssemos todos Imortais . Jt mis-

ter esquecer os defuntos, deixá·los no túmulo, evitar
esta preocupação doentia da morte e da eternidade.
Morreu . . acabou-se ! Vamos rir, vamos dançar
e cantar. J)eixemos que a vida corra alegre e feliz.
Nlo pensemos mais na morte e muito menos em mor.
tos. Nio é assim que fala e age o mundo louco e ma.
terialista de hoje?
Ai! como são esquecidos os mortos ! O materia·
lismo estúpido não compreende nem a beleza, nem a
consolação, e o culto da memória dos mortos como o
tem a Igreja católica. Para nós, eles não morreram,
mudou..fJ&.lhes a condição da vida : Vlta mutat.ar. noa.

toWtur!

Na ae:pultura nio se acaba para sempre o ho

cada dia no Credo: Eu creio na ressurrei� da carne e creio aa vtda

mem . Cremos no que dizemos

et.ema.
A piedade para com os mortos é um ato de fé na
vida eterna, uma doce certeza de que nossos mortos
queridos nio estio perdidos para sempre ao nosso
amor. Havemos de os encontrar um dia no seio de
Deus! Como é doce, consolador e belo crer na imor·
taltdade e esperar a vida eterna!
Pois si cremos na vida eterria, cremos no purga-
tório. E si cremos no purgatório, oremos pelos nos808 mortos.
RequJem. aet.ernlllll dona eis Domine! - Dal
lhes. Senhor, o deseaaço eterno !
Nio sabemos então que é nosso próprio inten!aae
omr pelos mortos 1
Um dia também iremos para a eternidade e nás
chamas do purgatório acharemos tudo quanto tiver
mos feito na terra pelos mortos . Vamos, pois, neste
mês dOIJ defuntos : Missas, Rosários, esmolas, peni·
têocla, orações fervorosas pelos nossos mortos que
rldoo l

- 74 -

Como são esquecidos os mortos ! exclamava Saa·
to Agostinho! E no entanto, acrescenta São Fnmcls
co de Sales, em vida eles nos amavam tanto e (quem
sabe?) estão no purgatório por nossa causa . . .
Nos funerais, Júgrim.as, soluços e flores. Depois,
um túmulo e o esquecimento . . . Como aio esquecllkls
os mortos!
Tende compaixão de mim!
Tende compaixão de mim!
Miserembll meil Miseremlnl mell
Tal é o gemido do purgatório, o géD1ido das po
bres almas esquecidas.
A Igreja, Mie carinhosa, nunca se esguece dos
seus filhos, mesmo depois que partiram para as re
giiSes da morte e da eternidade. Todos os dias, no
altar, ela suplica: - Memento!
Lembrai-voa, Senhor, dOEI v08S08 servos e &eM118
q'Ue nos precederam com o sinal da fé e agora deaeao
çam em paz. A esles e a todos os mais que repoiiBILIII
em Cristo, nós vos pedimos, Senhor, coneed.el lugar
de rerrlgério, luz e p&:lQue tocante lembrança da Santa Igreja, nossa
Mie! E em todas
as Missas que se celebram em todo
·
universo !
Porque são esqueeldas
Sufraguemos nossos mortos . Nio os deixemos
esquecidos sob qualquer pretexto comodista e de- gen
te sem fé.
O purgatório é terr(vel e para algumas almas é
bcrú longo. Devemos ter eompaixl.o e carinho por
nossos entes queridos que a morte arrebatou.
Ao céu chegam as almas só depois de longas e
doloi'088.9 purificações. Nl.o digamos de cada wn que
•
morre: - Está no céu!
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Temos o costume de logo canonizar nossos mor
toa, dizendo: - Eatão no céu! E nem mais rezamos
por e1es, deixando-os esquecidos no purga.tório. .f:
uma ingratidão bem comum . No céu entrain as pl).
bres almas só depois de longas e dolorosas purifica,..
ções. E quem sai desta vida tão santo e perfeito que
não mereça o purgatório? Nunca deixemos de orar e
muito e por longo tempo pelas almu de nossos mor
tos queridos .
Há pobres almas destinadas a um longo sofri
mento nas chamas expiadoras . Só Deus sabe o que
elas padecem, enquanto seus parentes nem rez�.
nem mandam oferecer por elas a santa Mi888, e re
petem tranquilos: - Está no eéa I
Disto teve receio Frederko Ozaaam, o piedoso
apóstolo das Conferências Vicentinas. LemOB no seu
testamento: - "'Nio vos deixeis levar por aqueles
que dfaserem : " Ele está no céu!" RezaJ. sempre por
aquele que muito voa ama, mas que também pecou.
maitl Ajudado pelas V081188 orações, delu.rel. a ter
ra com menos receio".
Nio nos iludamos com o purgatório. Seus sofri
mentos são muito grandes e é mister uma grande
compaixão, uma grande misericórdia para com os
mortos . Ai! esquecer os mortos sem sufrágios é do
loroso, é de consequências tristes! Oremos pelas bene
ditas almu.
Vamos em socorro dos nossos pobres irmãos da
Igreja padeeente.
Vamos, levantai-vos, dizia São Bernardo. voai em
socorro das almas dos defuntos, implorai a clemência
divina pelas vossas lágrimas e gemidos, intercedei
por eles com as vossas preces, satisfazei por elas com
o santo sacrificio da. Missa, resgatai-as por vossas
esmolas aoa pobres, por vossas boas obras, abri-lhes
us portas do parafso.

- 76 Combatamoa estaS duas causas do esquecimento
doa mortos : - a presunç:lo que diz: - Es� oo �u,
e comodamente não nos interessamos em sufragá-los
mais, e, falta de uma fé bem viva no que seja o tor
mento do purgatório.
Deveres sagrados e esquecidos
Sim, bem sagrados e graves sio D0889S deveres
para. com os mortos . Temos obrigaçio de justiça e
de. caridade em sufragar os defuntos . Não bastam
lágrimas, flores, coroas, homenagens p6stumu . Tu
do isto é mais consolo para os vivos que aUvio para
os mortos, dizia Santo Agostinho .
Devemos, pois socorrer os defuntos :
1.0 - Em razio do parentesco e- do sangue.
2.0 - Por gratidio, aos benfeitores nossoa.
3.0 - Por josllça.
4.0 - Por earidade.
Próximos mais próximos de nós, dizia São
Francisco de Sales, naturalmente são nossos pais. Nlo
nos esqueçamos da alma de um pai querido, de uma
saudosa mie. Foram tio carinhosos e se sacrifica
ram por nós! NAo estarão talvez no purgatório ? Nos
so amor filial os amonizou logo depois da morte e o3
colocou no céu! Ab! e talvez gemam e sofram DO pur
gatório. Estio saJvos, é verdade, DO seio de Deus,
entre as santas almas, porém . . . sio teniveis os so
frimentos do purgatório .
: Santa Mônica teve o cuidado de recomendar a
Santo Agostinho : --Meu filho, não me esqueças no

&aDio altar!

A Igreja tem uma oraçio especial nas missas de
defuntos pelo pai e mie do sacerdote e que
çada fiel
·
pode repetir:
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nosso pai e nossa mie., tende piedade, pela vossa cJe..
mbeia, diiB alma de meu pai e de m.ioha mãe, e per·
doai-lhes os seus pecado& Permiti também que eu
po8Ba u dia tornar a encontrá-los."
Que tocante oração!
Depois a gratftdio.
Há de ser penoso e horrendo o esqueeimento dos
nossos nas chamas do purgatório!
Não sejamos ingratos . Oremos por todos quan
tos nos fizeram algum beneficio na terra. A grati
dio nilo pode rriorrer à beira da sepultura de nosso
benfeitor. Vai além, corre em auxilio das almas do
purgatório!

E, finalmente, deveres de jl8tlça e de caridade.
De justiça porque somos obrigados a orar por aque
les aos quais eatunos ligados por laços de parentes
co e de gratidão. E . . . caridade. "Nio h� diz"Silo
Fn.ncisco de Sales, maior alo de earidade que orár
pelos
1!: om nsumo de todas as obras de ca
ridade" .

mortos.

Lembremo-nos das pobres almas sofredoras do
purgatório . Não temos criaturas que tanto amamos
na terra e que hoje nos ferem o coração por uma sau
dade amarga?
Ah ! não bastam as lágrimas e as flores da se
pultura. Isto é mais consolo para os vivos. O que
aproveita aos mortos é o sufrágio. · Santifiquemos
nossa saudade pela caridade . LembremQ..nos que tal.
vez gemam no purgatório os que 'tanto amamos ! Por
elea mandemos celebrar o santo sacriffcio da Missa,
façamos algum ato de caridade aos pobres, uma Co
munhio, um Rosário de Maria!

'M :r. e m. p J o
O Santo Cura d'Ars e o purgatório
O Santo Cwa d'An, Sio Joio Ballota Vlanney,
era um devoto fervoroso das santas almas do purga
t6rio. . . Pedira a Deus a graça de sofrer muito. Os
sofrimentos do dia, oferecia-os pela convei'Bio dos pe
cadores, e os da noite, pelas almas do purgatório.
E como sofreu! Que noites terrfveis de agonias
e aflições e tentações espantosas do diabo não passa
ra o Santo durante os longos anos da paróquia de Ars!
A um padre que lhe perguntara a opiniio sobre
o poder das almas do purgatório em nosso favor, res
pondeu:
- '"SI soubéssemos como é gnuule o poder das boas
almas do purgatório sobre o Cora.çio de Jeaos e si
soubéssemos também quantas graças poderfamos ob
ter por Intercessão delas, é certo, não seriam tão •
quecidas."
Nos seus catecismos célebres o Santo nanava
tocantes e belos exemplos sobre a eficácia e o poder
da devoção às santu almas do PU111'at6rio. Nosso Se
nhor lhe concedeu extraordináriaa graças para conhe
.:er muita vez os mletérlos do purgatório.
No processo da Canonizaçio atestaram os que
o conheceram :
- A dcvoçlo àa almas do purgatório foi uma
das suas mais fervorosas. Si havia duas Missas a ce
lebrar, uma pelos doentes, outra pelas almas, prefe
ria a das almas.
Muitas vezes lhe pediam orações por uma ou ou
tra alma e o santo respondia:
- Sim, rezarei por ela. Está no purp.t6rio por
um tempo indeterminado . . .

- 79 Ou então :

-

Ela já roi para o céu ! Nio tem ne
cesSidade mais de sufrágio.
Diz o ilustrado MODS. Trochu, autor de "Le& in
tultions du Cur'é d'AI'B, que "o purgatório é um Jugar1
onde o Cura d'Ars sabJa o que se passavL Conhecia
ele a sorte dos defu.ntos. teve intuições muito grandes

do que se passa além túmulo".

Uma senhora foi se confessar ao Santo, em Ars.
Depois da confissão, disse-lhe ele: - r.Minha filha,
agrad* à prima que a trouKe ao eonfe&���ionário, por
que sem Isto a senhora estaria no Inferno". E depois
de lhe indicar as causas do perigo da condenação, lhe
disse muito grave : e depois, minha filh� que Ingra

tidão! Há dez anos que seu pobre pai mtá sofrendo
no purgat.órfo e nio mandaram dizer uma s6 Miala
para o llbertar! ..

Uma senhora piedosa tinha um eSposo indife.
rente em religião, mas não obstante homem bom e
honesto. Um dia, vítima de um colapso can:Uaco, veiu
a falecer se nenhum sinal de arrependimento . A po
bre esposa, desolada, não tinha consolo . Julgava per
dida a alma do esposo. Assim ficou num horrivel
marthio e sem consolo durante meses . Foi até Ars.
O Santo, ao vê-la, foi logo dizendo : - "Minha se
nhora, já se esqueceu dos ramalhetes de flores que
ofereciam à Santissima Virgem ?ft A pobre senhora
lembrou-se de que realmente ela o e esposo durante
muito tempo sempre ofereciam a uma imagem da Vir
gem uns ramalhetes de flores .
- Minha füha, Deus t.eve piedade daquele que
honrava tanto a sua Mie. No momento da m.o'rte seu

marido teve um gra.o4e arrependimento. Sua alma
está no purgatório. Com orações e boas obras poderá
Jiberlá-Jo.
Foi um alivio para o coração da pobre viúva, que
melhorou de saúde e adquiriu a paz da alma.

10 de Novembro

O QUE LEVA AO PURGAT<IRIO

Tibieza e pecado venial
A grande porta aberta para os tormentos do pur�
,gat6rio quando pela miserlc6rdia aio se precipitam
muitas almas no pecado grave e no inferno, é a ti
bieza e o seu sintoma certo o pecado venial . Medite�
mos um pouco· o mal da tibieza para vermos como é
arriscado viver assim, sem procurar uma vida fer
vorosa, arriscando a própria salvação e _preparando
um horrível purgatório depois da morte . Vejamos o
que é a tibieza:
A tibieza define-a Santo Afonso pelo que a ca
raterlza: o pecado venial .

A Ublna, diz o Santo Doutor, 4 o hábito do peca
do venial plenamente voluntério. "A tibieza é o há�
bUo não combatido do pecado· venfal. ainda que seja
um só. 1.: um hábito fundado num dleulo lmpUdto:
- Esta falla nio ofenderá o. N0880 Senhor grave
meote, oão me há de condenar. Pois vou cometi-la.

li! am háhllo diflcnlmo de se d""'''Inúgar da 111·
ma. E um báblto muito espalhado, sobretudo eut.re as
pessou que fazem pmfiB&io de piedade e eatre as
aliiUUI consagradas a Deu.
:f: uma doença e�piritual e das mais crave� e pe..
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rigosas. :t: o verme roedor da piedade. Micróbio ter
rfvel! Mina o organismo espiritual, sem que o enfer.
mo o perceba . Enfraquece a pobre alma. Amortece
as energias da vontade. Inspira horror ao esforço.
Afrouxa a vida cristA . Espécie de lauguor ou torpor,
diz Tanqqerey, que nio é ainda a morte, mas que a
ela conduz sem se dar por isso, enfraquecendo gra
dualmente as nossas forças morais. Pode-se compa
rá-la a estas doenças que definham, como a tísica, e
consomem pouco a pouco algum dos órgãos vitais. t
uma sonolência, um sistema de acomodações na vid�
espiritual.
O �do venial

Há muitos sinais de tibieza; m� o que a carate
riza é o pecado venial deliberado e 'habitual . Vejamos
a m&ucia do pecado venial, que é tio castigado no pur
gatório e que é causa de tantos suplícios das pobres
almas :
Embora em grau inferior, o peeadb venial ofe..
rece todavia os mesmOs caráteres ·de maUeia que o
pecado mortal.
A rainha Mar.ia Teresa, de França, esposa de
Luiz XIV, chorava uma falta venial . A delicada cons
ciência da princesa a deixava inconsolável.
- Como?- - disseram-lhe -, tanta lágrima
por uma falta leve, um.pecado venial ? !
- Siin. pode se r venial, mas é mortal para o
meu c:oraçlo!·
Tudo quanto otende a Nosso Senhor nunca é leve
ou coisa de somenos importância para uma alma fer
vorosa. E o pecado venial é uma ofensa a Deus. Há
nele tres circunstâ.oeias agravantes :
1.") Uma Injuria à Maj.,.lade DiviDa.
2.•) Revolta coolra a Autoridade de Deus.
3.11) ID.grat.idio à Boadade Eterna.
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mente esupará dos pecados mortais, afirmam expe..
rimentados mestres da vida espiritual.
"Por um. justo mstigo de Deus. diz Santo �
ru. os que fazem poueo caso dos pecados veniais, das
faltas lev-. vim a eair um dia nos maiores pecados.,.
SaDto AgostiD.h o tem uma frase que deve me
recer de nós sérias �ões . O pecado mortal é, se
gundo ele, uma montanha que esmaga, que mata, e
os pecados veniais, grãos de areia. Acontece, porém,
que o desprezo das faltas leves faz com que a alma
venha a perecer como estes infeliHs, que morrem su
focados sob um montão de areia. t verdade que s6
o pecado mortal dá morie à alma, e os pecados ve
niais, por mais numerosos que sejam, nio nos podem
tirar a graça santificante. Mas, diz São Gregóno,
o hábito dos pecados veniais tira aos nossos olhos a
malícia do pecado grave, e em breve não receamos
passar das faltas mais leves aos maiores pecados.
Consequ@nela e castigos da tibieza
A t.lbleza prepara a impenitência nna1. - Será
poasfvel ? dirá algué�. Sim, a experiência o tem pro
vado mil vezes . 'nbleza é o abuso da graça. e o abu
so da graça teve quasi sempre, como consequência
última, a impenitência final . ·
De WI noo lrridetur! - Com Deus· nào s e brinco !
'
Conhecei� a palavra de São Paulo ?
A terra que bebe muitas vezes 88 águu da chuva e que I8Ó produz canlos e espinb-. está reprovada
e próxima da maldlçio. Será enlreKUe ao fogo e re
duzida a c;nzas (Hb. 6, 7). Deua nos chama, bate,
bate mil vezes à porta do coração. t desprezado .
Ai! um dia o candelabro da araça com todas aa
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mudarei l.eu candelabro (Ap. 2, 5) . E ai! meu Deus!
Pobre alma! O abismo da irhpenitêncla final a espe
ra. E ela sorri, presunço!.a, donne tnmquila na in
consciência, na cegueira do seu lamentável estado !
Quando pela misericórdia divina Úma pobre alma
não chega pela tibieza ao abismo .do pecado grave e
à condenação, prepara para si um terrivel purgató
rio. Um pecado ve�;�ial é punido severamente nas cha
mas expiadoras. E quanto mais luzes e graças rece
beu neste mundo uma alma, tanto há de pagar até ao
último ceitil . As revelaçõeS particulares nos mostram
almas padecendo no· purgatório até séculos por um
pecado venial !
Nio abusemos da graça . Não digamos: é um pe
cado venial, não tem importância . . . Si soubéssemos
e meditássemos melhor o que é o purgatório, nio se.
riamos tio levianos e inseDSatos para viver na tlbie..
sa. e co.zneter o pecado com tanta facilidade!

E x e m plo
O noviço capuchinho revela o sofrimeato
do purgatório

Os Anais dos Capuchinhos, Tomo 111, e RoS..
, siogooli nas suas Maravilhas das Alni'as do Purga
tório, 56.0, contam este fato impressionante:
Num convento capuchinho, em 1618, um noviço
muito fervoroso caiu enfermo e em poucos dias ex
pirou . O Padre Guardião estava ausi!nte e nio pau
de lhe dar a última absolvição o que o penalizou mui
to e por isto multiplicou as Ol1lÇões e sufrágios pela
alma do seu filho espiritual . Rezava pelo noviço de
pois d� �atinas, _no côro, �uando a Qlrna deste lh�
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aparece cercada de chamas : "Ai! meu Padre, nió pu�
de receber a voua absolvição e havia cometido uma
falta leve e por ela sofro horrorosamente no purga
tório . Venho pedir a vossa bênçio e uma penitência
e ficarei livre.
,
- Meu filho, responde o Padre Guardião tre
mendo, eu te abençôo quanto posao e por penitência
ficarás no purgatório até à hora da Prima sômente.
Faltavam duas horas para que os frades recitas
sem o Oficio . O Padre julgou uma leve penitência
esta espera de duas horas no purgatório. Apenas ou
viu isto, a alma do noviço soltou um gemido dolol'OSO
de arrepiar e desap&receu, dizendo : Ah I pai sem co
nçio l Pai que alo tem dó de um filho que padeee
taDto! d, aão BBbe que ' sofrer no PIII'Ptórlol
O Padre Guardião sentiti arrepiarem-se os ca
belos, e trêmulo e pélido, compreendeu neste momen
to o que é o sofrimento do purgatório, onde cada mi
nuto parece um século . Tocou logo o sino, teU-niu Jl
comunidade e mandou que se rezasse o Oficio imedia
tamente pela alma do noviço falecido, contando a ter
rlvel aparição . Fez a todoa um sermão sobre o pur
gatório e a eternidade, repetindo as palavras de San
to Anselmo: Depois da morte a menor das penas que
n� esperam é maior do que tudo que se possa padecer
neste mundo . As menores faltas são punidas seve
ramente.

11 de Novembro

O PURGATóRIO E AS ALMAS CONSA
GRADAS A DEUS

Maior responabilidJide
Sim, todos os que se consagn.ram ao serviço de
Nosos Senhor assumiram tremendas responsabilida
des com a eoll8&g'l'BÇ.io ou os votos que fizeram . Re
ceberam mais luzes e graças do que os simples fiéis.
Foram privilegiados pela vocaçio, que os colocou num
plano superior. Muitas graças e privilégios, sim, po
rém muitas e tremendas responsabilidades. Hão de
dar contas mais severas a Nosso Senhor.
Que zelo nio devem ter para conservarem a pu
reza de consciência e evitarem todo pecado, ainda o
mais leve!
Saala Fraaeisca Romana, cujas visões do pur
gatório são bem conhecidas, dizia ter visto no fundo
do abismo as almas consagradas a Deus, e que pade
ciam no purgat6rio e abaixo, muito abaixo dos leigos.
As penas, dizia ela, eram proporcionadas à dignida
de e à posição que ocupavam na Igreja.
As visões de Santa Fraocisea são confirmadas
por muitas outns idênticas de oo.tros santos e almas
eleitas, que sempre atestam o rigor com que a P,ivina
Justiça. pune no purgatório as falt.aa e imperfeições
dos !reUS eleitos.
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Que isto cause impressão nas almas cohaagradas
e se lembrem que sofrimento estão preparando para
depois da morte quando levam vida de tibieza e não
se esforçam por eonigir defeitos que talvez julguem
sem importância.! Tremam os Superiores ! Tremam os
Prelados! Que excusa podem achar diante do Senhor
o grande Juiz dos vivos e dos mortos quem recebeu
com a teologia e com a ciência sagrada tantas luzes
sobre a vida espiritual e viveu inundado num oceano
de graças e de misericórdia? E as almas que foram
entregues aos pastores e das quais hio de prestar
contas ao Senhor? Compreende-se porque os Santos
fugiam das prelaturas e dignidades, porque tre:nliam
diante de uma mitra. ou de um báculo Pastoral .
1: preciso ser muito fiel à vocaçio e cumprir a
missão confiada com muita perfeiçio. A Madre Fran
cisca do Santfssimo Sacramento, uma santa religiosa
carmelita de Pampeluna, teve 220 aparições de almas
do purgatório. Entre estas almas viu dois Papas,
Cardeals, Arcebispos e B� Cônegos e Padree e
muitos religi09os e religiosas. Nestas revelações, os
dignatários eclesiásticos lamentavam dolorosa e ter·
rlvelmente terem desejado e procurado dignidades
na Igreja. E muitos sofriam por negligências no ser·
viço de Deus. - õ Francillc:a. gemia uma alma sacer
dotal, um Bíspo! um mspo! meu Deus! Antes eu
nunea o tivesse sido . . . Que re&ponB&bilidadel Outra
ae lamentava: "Os homens pensam que basta ser pa
dre. f: um esLado que exige uma grande pureza de
vida! Francisca, eu apenas me salvei I (Le Purga
toire - Louvet.)
Devemos rez1l.1' com muito fervor e oferecer mais
sufrágios �las almas consagradas a Deus. Elas da
rão eootas mais severas a Nosso Senhor e terilo um
purgatório mais longo e doloroso·. Nio canonizemos
p!Uito depressa sacerdotes e religiosos logo após a
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morte . O purgatório das almas consagradas a Deus
é terrlvel, dizia uma· vidente. Por que? Porque tive
ram mais facilidade e muitos meios para evitar e abre
viar o seu purgatório, e não os souberam aproveitar.

Quem mala recebeu . . .
Quem de DeUs recebeu mais graças, há de du
contas das graças com mais ri(or, Os ignorantes, os
simples, os que não receMram tAntos favores e pri
vilégios do céu, naturalmente terão que dar a Deus
menos contas dos seus pecados e serio julgados com
menos severidade. Que nilo será o jufzo de um sa.
cerdote, de uma religiosa, almas estas cercadas de
luzes e. enriquecidas de uma multidio de graças ? !
E is porque rll8is terrlvel há d e ser o purga.tório dos
sacerdotes e das almas consagradas .a Deus, bem co
mo das pessoas qúe poauem mais conhecimento e re
ceberam mais graças de liosso Senhor nesta vida.
Não nos lembramos da. parábola dos talentos? Santa
Francisca." RomBDa teve muitas visões admiráveis, e
Nosso Senhor a tez descer em espfrito ao purgatório.
Viu ela sacerdotes e religiosas muito abaixo
dos leigos, em sofrimentos horriveis e padecen
do muito mais do que leigos que haviam cometido
faltas bem gT'8ves e alcançaram o perdia na hont da
morte. Foi revelado à Santa que padeciam mais por
que neste mundo receberam muito mais graças, ocupa
va um lugar muito alto no sacerdócio e a consagraçio
ao seniço de Deus .
- Minha filha, dizia uma alma do purgatório a
uma religiosa, segundo conta MODB. Lou.vet., minha

fiUta, sê bem Blllta
l , porque o purgatório dos sacer

dotes e das religiosas é lerrivell
No dia primeiro do ano, Santa Margarida Maria
rezava por três pesosas recentem.ente falecidas. Duaa
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religiosas
um secular. Nosso Senhor lhe apreseutou
as três almas, dizendo-lhe: Qual das três queres sal
var primeiro, filha ?
- Senhor, escolhei Vós mesmo, segundo o que
for para vossa maior glória .
Entio Nosso Senhor escolheu a pessoa secular,
dizendo que as religiosas tiveram nesta vida muito
mais graçaa e meios para expiar os pecados pela ob
servância da Regra,
que o secular não havia rece
bido tantos privilégios e favores . . .
Os ignorantes, os pobrezinhos, os humildes cheios
de boa vontade e que não receberam de Deus tanW
graças e meios de se santificar como as almas con
sagradas a Deus, terão naturalmente muita excusa
no Tribunal divino e bem aliviado lhes será o purga'
tório pela divina misericórdia.
Os religiosos meditem como em diversas apari
ç5ea particulares Nosso Senhor revela quanto pune
na outra vida a falta de observância da Santa Regra
como esta Santa Regra facilita a expiação da pell&
temporal neste mundo e abrevia, sinio livra a almR
c0118&g1'8da do purgatório.
A observância regular é um meio poderoso de
santificação, uma grande penitência que enche a al
ma de méritos . Por um pouco de sacrificio de ·quan
tas penas nio se livram na outra vida os religiosos
fiéis à santa Regra. E como devem tremer as almas
_coll8BgTa.das ao pensarem nas contas mais rigoro
sas que hio de dar a Deus pelo nlimero tio grande
de 81'8ÇBS escolhidas que receberam e às quais talvez
ni.o tenham correspondido .•

e

e

Até os San!oa . . ,
Para entrar no céu é mister uma pureza angéli
ca. uma alma bem purificada e sem a menor mancha
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de iperfeição . Eis porque até santos, homens de
·
de virtude passaram pelas chamas expiadoras do pur
gatório, segUndo diversas revelações particulares. O
Venerável Pe. Clãudio de La Colomblêre, diretor es
piritual de Santa Margarida Maria e um homem de
extraordinária virtude, chamado por Nosso Senhor

à
r
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ray le Monlal aos 15 de Fevereiro de 1682, às cinco
horas da manhã. Uma jovem veiu trazer a noticia
Santa: rezai por ele e mandai rezar por sua alma :
à
Pouco depois do enterro, recebeu a Santa outro re
cado misterioso: deixai de rezar por ele, porque agora
ele 4! quem rezará por VÕB.
Algum tempo depois, a Superiora do Mosteiro
notou que Margarida não rezava nem pedia mais ora
ções pelo seu DiRtor ,espiritual e perguntou-lhe a
�
causa .
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- Minha Madre, o Pe. La Colomblêre não e!ltã
maia em eondlç6es de receber DOSSOB sufrágjOB. Ago
ra é ele qqem reza e pede por nós.. Está no céu.· Gra
ças à misericórdia do Sagrado Cora<ão de Jesus, ocupa

um belo lugar no céu. Apenas para expiar algumas
pequenas negligências no exerclcio do amor divino.
passou ele: pelo purgatório e esteve privado da Viaio
Divina até o momento de ser sepultado . .

Eis um grande servo de Deus privado do céu por
algumas longas horas de um dia.
Santa Lutgarda viu o grande e virtuoso Papa
que foi Inocêncio 111, nas chamas do purgatório.
- Quem és? pergunta a Santa a uma aparição
que sofria muito .
- Sou o Papa Inocêncio 111.
- Meu Deu�! Um Papa. tão santo no purgo.·
tó•·io ? ! . . .
- Sim, expio minhas faltas. Pela misericórdia
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de Maria fui salvo, mas ainda me falta uma lonp
expiação. Tenha pena de mim! Tenha pena de mim�
· São Roberto Belannino, no seu livro De Gemitu
Columbae - Livro W, cap. IX - refere-se a esta
aparição, concluindo : Qual será o prelado, o homem
de responsabilidade que não trema diante disto? Quem
não há de esc:rutar bem seu coração e procurar evi
tar as menores faltas ?
Até os Santos passaram e passam pelo purga
tório . Como é necessário ser angélico e muito 88.Dto
para entrar no céu !
Viram-se homens de uma grande virtude, santos,
que passaram no purgatório, segundo o testemunho
de revelações particulares, como as de Santa Brfgi
da, Santa Teresa, Santa Margarida Maria e outras .
Quanta delicadeza de consciência nio é preciso
a um sacerdote para oferecer cada dia o Santo Sa
criffeio da Missa e desempenhar a missão divina do
seu ministério. Que purgatório terrfvel o do sacer
dote tfbio ! Que purgatório terrível também o das re
ligiosas e rellgiOBOs que tio fàcilmente transgridem
a Regra !

Exemplo
O purgatório e a Ordem Seráfif:a
A prática do sufrágio às almas é uma tradição
da Ordem, Seráfica ! À grande penitente Santa Mar
garida de Cortona disse Nosso Senhor numa revela
ção: Recomenda da minha parte ,... metl8 irmãos
menores qUe se lembrem muito du almns do purga
tório. porque o seu número é incalculável, e quase
nlngHm reza por elas. Dize-lhes também da minha
parle· que não Ee imiseuam nBH coisas do mundo e le
vem uma vida de pobraa e de reeolhimento pan. que
Dio sejam severamente eastlgados na oulra. vida.
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Que lições para a nossa alma ! E para consolo
nosso, meditemos este exemplo que nos trás a Auréo
la Seráfiea:
Uma crônica m&Duscrita do século XIII narra
isto: "Um nosso irmão da Provfneia da Saxônia vol
tava para o convento após uma pregação, quando lhe
anunclaram que haviam falecido dois religiosos : o
Padre Gu&rdião e o Padre Vigário . Eis o que suce
deu. Na seguinte noite o padre estava em oração,
quando vê entrarem na cela os dois defuntos cheios
de esplendores e de uma beleza incomparável. Trê
mulo de emoção, pergunta-lhes:
- Como vos achais?
- Salvos pela misericórdi� de Deus, - respondem os bem-aventurados - e gozamos da visão bes.
Ufiea.
- Não passastes pelo fogo do purgatório?
- Não, porque fizemos nosso purgatório no fogo da pobreza e Deus a aceitou em expiação. Fiquem
todos sabendo que nenhum de nossos innios irá para
o· purgatório se observar fielmente a Regra de São
Francisco e a-santa pobreza, porque o crisol da pobre..
za purifica tudo.
Unde noveris quÕd nuUus, servans Regulam Bea�
ti Franciscl et aanctam pauperlalem. ejus, purgato-
rü poenas SOBdaet qula per caminum paupertatis om�
n1a purgautar.

O Terceiro Franciscano ai no século, trazendo
oculto sob as vestes do mundo o hábito do Pai Se
ráfico, fiel à Regra, não tem uma garantia segura
do céu ?
A santa Regra das Ordens e Congregações re
ligiosas e das Ordens Terceiras, é sempre uma garan
tia de salvação, e ou livra ou alivia muito o purgató
rio a sua observincia .

12 de Novembro

A SANTA MISSA E O PURGATóRIO

O maior dos sufrágios
Incontestàvelmerrte, nlo há maior nem mais po
deroso e eficaz sufrágio que possamos oferecer a
Deus pelos defuntos que a Santa Missa . A Igreja nAo
definiu muita coisa sobre o purgatório, mas o essen
cial das suas definições está nestes dois principias,
duas verdades de fé que somos obrigados a crer si
quizermos pertencer ao grêmio da Igreja de Nosso
Senhor, porque, do contrário, o anátema pesará sobre
os descrentes :

O Concilio de Trento define a existência do pur
gatório, como já vimos, e uma segunda definição :

SI alguém disser que o Santo Saerlfido da MIBsa nlo
deve ser oferecido pelos vlvOB e os mortos, pelos pe
eedoo, penas e oaUsf� seja anAiemL (!) Eis ai

o sufrágio por excelência, o verdadeiro sufrágio que
podemos oferecer a Deus pelos nossos mortos, na cer
teza de que é sempre eficaz e poderoso. No Sacriff
cio do Altar se oferece a grande Vitima e o Sacrifi
eador é o próprio Cristo Senhor Nosso . :t o mesmo

(l)

Trldenl
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Donde se conclui que as almas do purgatório recebeo�
da Santa Missa o mesmo tesouro do Sangue Precio
sissimo de Nosso Senhor derramado na cruz e pela
nossa salvação. Pode haver maior sufrágio que a
'
Missa?
Distinguem-se quatro frutoa principais do San
to Saeri:ficio: Um fruto geral, aplicado a todos os
fiéis vivos e defuntos não Reparados da Comunhão
da Igreja; um fruto especial, aplicado aos que assis
tem atualmente a Santa Missa ; um fruto especialls
aim.o aos que mandam celebrar a Santa Missa, e um
fruto ministerial, que pertence ao celebrante e é ina
lienável.
Ora, quem nio pode aproveitar pois este grande
tesouro da Igreja, oferecido cadà manhã em nossos
altares ? Não há obra mais agradável a Deus nem
mais . meritória
própria para alimentar a verdadei
ra piedade, que a assistência à Santa Missa . .. Não
há maior socorro às almas do purgatório, disse D.
Gueraoger, o ilustrado e piedoso beneditino do L'An
Dé Llt.urgique. Quando o padre celebra, diz a Imita
ção de Cristo, honra a Deus, alegra os Anjos, edifica
a Igreja, ajuda os vivos, procura o descanço para os
mortos e se torna participante de todos os bens" (2)
A Santa Missa é a riqueza do purgatório, a es
perança das santas almas sofredoras . Não podemos
oferecer nada melhor e nada mais eficaz para aliviá
las que o Santo Sacriffcio. A Missa é o sol da Igreja,
diz Sio Frandseo de Sales. J!: o sol que dissipa as
trevas do purgatório. Podemos talvez duvidar às ve
zes da eficácia e do poder de nossas orações feitas
c�m tantas distrações e em condições tão precárias;

e

(;!)
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qual se oferece o Sangue de Jesus Cristo pelas almas,
que dúvida nos pode ficar do valor desta Obra 1
Nilo podemos fazer nada maior nem melhor do
que oferecer o Santo Saeriftcio pelas _almas .

o ......
... .. das almas
Sim, a Santa :MtBSB é o tesouro das pobres al
mas . Nenhum meio é mais poderoso e eficaz para
libertá-las, já o vimos . Slo Leonardo de Porto Mau
ricio, que foi um grande ap6stolo e devoto do Santo
Sacrfffcio, dizia : "Quereis uma prova de que a Missa
trás alivio às pobres almas ? Ouvf um dos mais sábios
Doutores da Igreja, 8io Jer6nlmo: "Durante a cele
braçio de uma Missa por uma alma sofredora, esta
alma pode ser preservada de �o ou em parte da
pena do fogo . Em cada Missa que se celebra. diver.
sas almas do livres do purgatório. Refleti ainda Dis
to: a vossa caridade por estas almas seri. de muita
vantagem para vós . ó Missa bendita, és útil a um
tempo para os vivos e os mortos ! no tempo e na eter
nidade !'' Pennitf que vos dirija uma súpUea, acres
centa São Leonardo, e quero vos pedir de joelhos :
tomai a firme resoluçlo de ouvir ou de fazer cele
brar todas as Mi888S que vossas ocupações e vossos
recursos vos permitirem, nio s6 pelos defuntos maa
também por vossas almas . Dois motivos devem vos
decidir i o primeiro motivo, alcan�r uma boa mor
te . . . ó, como será doce e tranquila a morte de quem
empregou sua vida em ouvir o maior número de Mi&
saa que poude ! O segundo motivo 6 alcançar para vós
mesmos o imenso favor de roubar o céu até sem pas
sar pelo purgatório, ou abreviar muito o tempo de
permanência naquelas chamas expladoras. "
..
Ao Beato Joio d'Avila, ao chegar aos últimos
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instantes da vida, perguntaram o que mais deseja
ria depois da morte : - Missas ! Missas! Missas ! (3)
Sanl.a Mônica estaxa às portas da eternidade.
No leito de morte, disse ao filho querido, Agostinho,
que lhe custara tantas lágrimas e que a havia en
chido de tantas consolações nos últimos dias:

- Meu filho, logo não tereis mãe: Quaodo eu
nio estiver mais neste mUQdo, real pela minha ai·
ma, aio vos esqueçais daquela que tanto vos amou.
No Sacrifício do Cordeiro sem mancha, ncomendai
minha alma a Deus.
O Santo Doutor jamais se esqueceu da recomen
dação materna. Chorou muito quando morreu San
ta Mônica, mas suas lágrimas foram sempre acom
panhadas de muitas preces fervorosas e sufrágios.
"Deus de miserlOOrdla, dizia ele (4), perdoai à minha
mie e nio entreis em juizo com ela. Lembrai-vos de
que antes de deixar este vale �e lágrimas, não pedl.u
para os seus Hstos mortais funerais pomposos, mas
sOmente que vossos ministros se lembrassem dela no
Allar do, Divino Saailido".

O Bem-aventurado Henrique Suzo fez um con
trato com um dos amigos muito íntimos : ••o que mor
resse primeiro, teria um certo número de Missas que.
o outro sobrevivente se obrigaria a mandar celebro.r
o mais depressa possivel . •• O amigo do Bem-aventu
rado partiu primeiro para outra vida. Algum tempo
depois, apa�u a Henrique Suzo. gemendo de dor
e a se queixar: - Ai! já t.e esquecestes da promessa...
- Nio, meu amigo, responde o Bem-aventura(3) S. Leooardo 1�. H .. - EJ:cel.
C. VII.
(4) Conr-.tonu - Llb. tx.

do 94nto �rlf.
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morreste...
- 6, mas isto oão me basta, nã.o. não bata�
geme o defunto ; falta-me, para apagar as chamas
que me abrazam., falta-me o S8Dgue de Jesus CrlsLo!

O Sangue de Jesus Cristo!"
O Bem-aventurado compreendeu logo que falta
vam as Missas .
No dia seguinte ao da aparição, foi logo à igreja
pedir muitas .Missas pelo amigo defunto . Obteve di
versas nesta intenção. O amigo lhe aparece já glori
ficado e agradece-lhe feliz : Meu. querido amigo, mil
vezes agnuleetdo ! Graças ao SaDgqe de Jeau,s Crist.o
Salvador, estou. Uvre das duunaa expladoraa. Subo ao

c4u e lá aiii1Ca 1e ""'ueeerell (6)

Missas Gregorianas
.

Que sio as .Missas Gregorianas? Antes de res
ponder, vejamos a sua origem.
Num mosteiro de Sio Gregório, um manje cha
mado Justo, contrariando o voto de pobreza a que
são obrigados os religiosos, se apoderou de três moe
das de ouro . Quando estava para morrer, arrepen
dido, confessou a um seu Irmio a falta. Realmente,
se encontraram as três moedas entre os guardados
do defunto manje.
Chegou isto ao conhecime��to de Sio Gregório .
O Santo, que zelava tanto a dlsciplilia e tinha hor
ror à violação do voto de pobreza, proibiu qualquer
visita ao enfermo. Este, sentindo-se abandonado,
queixou--se . .i o castigo da tua falta contra a pobre
za, disseram-lhe.

�
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Morreu o Irmão Justo pouco depois e São Gr(.._
gório não permitiu que fosse sepultado entre os seus
Jrmios. Mandou Jançá�lo numa sepultura, fora do
convento, e ás três moedas de ouro foram enterradu
com ele, enquanto a Comunidade repetia as palavras
de São Pedro a Simão de Samaria: Pereça contigo o
teu dinheiro !
Isto produziu uma impressão profunda entre os
manjes, que 4ali por diante se despojaram de tudo e
viveram na mais estrita pobreza.
Trinta diaa depoi.B, São Gregório, entretanto,
compadecido da alma do pobre monje, mandou cele
brar vários dias a Santa Missa por sua a.lma. Apa...
receu a alma de Justo no fim de trinta dias e disse :
''Até agora estava muito mal e sofria muito, mas ago
ra estou muito bem, fui admitido na companhia dos
Santos''. E desapareceu.
O Irmão narrou aos Superiores e contaram ju!õ!
tamente trinta dias desde a primeira Missa celebra
da. Daf a origem de se mandar celebrar as Missas
chamadas Gregorianas, em trinta dias seguidos. Se
gundo a crença piedosa, elas libertam as almas por
quem 4 oferecida.
· Eis a origem das Missas Gregorianas . A fé que
tem o povo cristio na eficácia destas Santas Missas
Gregorianas é piedosa e racional e aprovacla pela
Igreja, diz a Sagrada Cong:regação das Indulgências
- Decreto - 11 de Março de 1884. (6)
As condições sio 81!1 seguintes: as trinta Missas
devem ser celebradas em· trinta dias côntfnuoa � sem
interrupção. Si por acaso nestes dias cairem os três
últimos dias da Semana Santa. a interrupção nio al
tera . Podem .ser celebradas depois em seguida . As-

(li)

Theol. Mor11.l. Ferrere. - Tom. U. Tr��.et. XIV ..
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sim decidiu o Papa Bento XIV. Devem ser aplicadas
as trinta Missas por uma só e a msema alma e não
por diversas . À alma cuja libertaçio do purgatório
se deseja. Todavia, não é necessári qúe as Missas
sejam celebradas pelo mesmo saa!rdote, numa mes.
ma igreja e altar .

o

Também não é necessário que sejam Missas de
Requiem, de paramento preto, ete., me11mo nos dias
em que as rubrieu o permitam . Seria louvável e se
reccmenda muito que o façam mas não há obrigação.
O essencial é que sejam celebradas trinta Missas por
um defunto em trinta dias consecutivos .
o que são, e as cóndições das Missas Gregorianas .
�
Por que deixar este tesouro, quando nos é poss(
vel mandar aplicá-lo no resgate de almas de entes
queridos nossos?

Eis

Exemplo
de, Tolentino, &�vogado das
do puqalórlo

São Nlcolau
almaB

Sio Nicolau de Tolent.ino é um dos Santos mais
prodigiosos da Igreja . A vida deste grande tauma-.
turgo é um tecido de milagres
prodfgios que rara
JI)ente se encontram em outros santos da Igreja. O
v
e
::= : =�i=
em n6mero e gnuuleza de
tre as obras de caridade do grande Santo, a princi
pal era o socorro às santas almas do purgatóri . Fez
se
Advogado
t célebre o seguinte prodfgio. Em um sábado, o San
to se encontrava na ennida de Valvam&aeate. junto

e

E
�-:.;po d����:s:�
Tolentino

o Protetor do purgatório e

d:
milagres". Den
o
das àlmas.
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da cidade de Pézaro, onde havia sido enviado para
pregar uma missão . .Havia orado muito e feito muita
penitência, maltratando o corpo inocente com duras
disciplinas . Resolveu tomar uma hora de repouso so
bre um leito duro. Mal havia começado a donnir,
quando foi despertado por gemidos lancinantes e do
J'idos como nunca ouvira iguais . Uma voz gemia:
- Irm.io meu, Nicolau, homem de Deus, olha
me por favor, não me conheces?
- Dize-me quem és, diz o Santo, eu quero aju
dar-te . Que posso fazer para te aliviar ?
E uma sombra pálida se movia no ar:
- Ah! Nicolau, eis aqui o teu ca,rlss;mo lrmio
Frei Peregrino de Osino. Há muito tempo que eBiou
atormentado nas chamas do pulgatórlo onde m.e ea
�tro pela misericórdia de Deus, devido llOB teus
grandes méritos, embora os meus pecados me tenham
vaUdo a condenação eterna. Si celebrares amanhã por
mim o Santo Sacrif(cio da Missa, amanhã mesmo eu
me livrarei.

Cheio de amargura, o coração de Nicolau pare
cia estalar de dor. Viu que a obediência não lhe per
mitiria celebrar aquela Missa :
Meu irnuio, Jesus
Cristo, por seu Preclooissimo Sangue te seja propi
cio, mas não posso te atend� pois sou obrigado pela
obediência a celebrar esta semana
nas lntençies

-

toda

da Comuni.d.ade,
- O Venerável PM:re. então, queira me acompa
nhar, já que os meus tormentos não te comovem para
Santa MiBSa. Verás os sofrimentos das multidões de
pobres almas que imploram teu sufrágio.
Em poucos instantes o Santo se viu levado ao
alto de uma montanha banhada de luz e cheia de be
leza, mas aos pés deste monte, num imenso vale,
um espetáculo triste encheu de horror ao Santo. Mul
tid6es de almas se retorciam de dor num brazeiro
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rem o Santo no alto da montanha, bradavam supU
cantes, estendendo os braços_ e pedindo misericórdia
e socorro. .. Padre Nicolau, diz Frei Peregrino, tem
piedade destas pobres almas que imploram teu so
cono . Si celebrares a Santa Missa por nós, quasi
todas seremos "libertadas de nossos doloiosos e horri
veis tormentos".
Nieolau não poude se conter . Como Moisés, pis
sou a noite com os braços estendidos em cruz, implo
rando misericórdia . Depois, foi ter com o Superior
e contou a visão . Obteve licença para eelebmr a San
ta Missa dp.rante sete dias em seguida pelas almas
do purgatório.
Frei Peregrino durante a Missa do Santo apa
receu-lhe respla.ndecente de glória cercado de uma
multidão de almas libertadas do purgatório que su
biam ao céu. Desde então veiu a Sio Nicolau o titu
lo de Protetor das almas do purgatório. Dai também
a origem do piedoso cosqime de mandar celebn.r sete
Missas em sete dias consecutivos pelas almas dos de
funtos queridos, pais, parentes, amiJJOS, etc.
S. S. BentO XV concedeu em 16 de Maio de 1920
o privilégio de que as lfissae. celebradas D88 igrejas
dos Padres Agostinianos dlll'8lt
l e este dias, em su
frágio de algum defunto, sejam celebradas 'como as
de altar privilegiado.
Invoquemos a Sio Nicolau ·de Tolentino na nos
l!la devoção àB santas almas do purgatório. :Ir: um rico
protetor dos devotos das santas almas.

13 de Novembro

A SANTA COMUNIJlO PELOS MORTOS

Depois da SoDta M..., . . .

nik,

Sim, dePois da Santa M:l888,
há sufrágio me
lhor e mais poderoso para socorrer as pobres almas
que a Santa Comunhão. Escreveu Sio
"que a caridade te leve a comungar, porque nada há
tio eficaz para proporcionar descanço aos que pade
cem no purgatório" .

Boaventura:

1: verdade que a Eucaristia como alimento espi
.ritual é destinada aos vivos. ::& o dbUB viatorum aUmento dos viajores, no expressivo e belo dizer da
Liturgia . Tem por fii:n sustentar a alma na peregri
nação terrena, fortificá-la na luta contra os inimi
gos . Como pode ser um auxilio e sufragar os mortos ?
Discutiram os teólogos esta questlo, mas todos estio
de acordo que muito méfito e muitas obras boas faz
quem recebe o Corpo de Crist.. e esta união fntima
da alma com seu Deus ã torna mais agradável e ma.is
poderosa para interceder pelos mortos, e torna a Co-'
munhio um dos mais poderoso e úteis sufrágios de
pois da Santa Missa. Dizia Tobias: "Pie o teu pio e
o
sobre a
justo". Como se
aplica bem esta passagem da Escritura A Comunhão
1�los mortos ! Jt o Pio de Vida eterna e o Vinho trans-

teu vinho

sepultura do

:..._ 102 substanciado no Sangue de. Jesus Cristo que vamos
colocar em nosso coração para implorannos a mise
ricórdia pelos nossos queridos e saudosos mortos ! A
lembrança dos mortos unida à Santa Eucaristia é tão
bela e consoladora ! Nio é só pelo Sacrifício do Cor·
po e do Sangue de Jesus Cristo que se pode aliviar a11
almas do purgatório. A Sagrada Eucaristia como sa
cramento pode ser de l'l'BJLde alívio para os defuntos,
principalmente quando os fiéis vivos se unem para
aplicar o fruto de uma Comunhão geral . -': uma prá
tica autorizada pela Igreja . A Comunhão dignamen
te recebida é muito proveitosa para os fiéis defuntos.
Quantos atos bons não se praticam numa e6 Comu
nhão !Preparação habitual pelo estado de graça que
muitas vezes custa tanto ao cristão conservá-lo, pre
paração próxima pelos ato8 de fé, espera.nç.a e de
amor, enfim, os sacriflcios que tornam meritória pa
ra os defuntos como sufrâgio, a Comunhão. E de
mais, aquela união intima da alma com seu Criador
e Redentor nos momentos depois da Comunhão, não
fazem de quem comunga um mediador entre Deus e
as pobres almas, para pedir, com fervor, o alivio dDfi
'
'
mortos ?

Diz Saato Ambrósio que ... Eucaristia é um sa
cramento de descanço e. paz para os defuntos� e ao
mesmo tempo wn banquete" . Logo, a ComunhAo
pode aliviar os mortos, na opinião do Santo Doutor .
São João Crls6slomo chama a Comunhão au.xillo dos
defunto& E São Cirilo, o maior aui:Rio dos defunto&
- maximum. defunc\oru.m juvamen.

Si soubéssemos quantas graças de santidade po ·
demos atrair para nossas abnas com a Santa Comu
nhão, com a participação do Corpo e do Sangue de
Cristo, quanto consolo e alivio podemos dar aos qu>!
sofrem no purgatório, sentirfamos um desejo arden
te de comungar muitas vezes pelos nossos mortos e

-
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aplicar em sufrágio das pobres almas sofredoras ·to
dos os méritos que podemos adquirir com as nossas
comWJhões fervorosas. Procuremos fazer boas Co
munhões, lembrando-nos de quanto melhor as fizer
mos, tanto mais aliviaremos os mortos .
A Comunhão mensal pelas almas do purgatório
Sejamos práticos. Precisamos soconer os mor
tos e santificar nossa alma.
A Sagrada Eucaristia é no880 tesouro da terra
e é nossa. nosso alimento o Sacramento doa viajares.
dos que peregrinamos por esta Vida em demanda da
eternidade. Para nOSBo proveito espiritual, e, em su
frágio das pobres almas, vamos comungar com mais
frequência. A Comunhão mensal pelas almas não se
ria um ineentivo poderoso para a nossa vida espiritual
e um grande alivio para os mortos?
1!: celebre a sentença do Papa Alexandre VI: ..si
quis pro animabus in pUI'ptorlo delenlis, ulmo Jllis
proflciendi, orationem fecerit, obllgat eu ad anti
dota isve gratiludinem" - Todo o que reza. e multo

mais aJnda quem comunga pelas almas detidas do
purgatório, com o desejo de ativii�.las as obriga à
gralidio e remuneração.
A prática da Comunhão menSal pelos fiéis de·
funtos é tnuito antiga . Em algumas regiões é muitó
concorrida e produz frutos maravilhosos . Começou·
este piedoso costume em Romo. no pontificado do
Papa Paulo V, que se mostrou muito favorável a
ela e ele memno a pôs em prática, na Cidade Eterna,
Com fru.tos surpreendentes. Era incrível como os fiéis
afluiam às igrejlis cada mês para sufragar Reus mor
tos queridos pela Santa Comunhão . Os sucessores
de Paulo V continuaram a devoç.ã.o que se desenvol-
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trinta mil Comunhões pelas almas . A prática .passou
de Roma para outras cidades da Itália, depois para
a França e muitos paises europeus.
Ora, entre nós onde o povo é tão devoto das ai�
mas do purgatório, por que nio se há de generalizar
o cUa da Comunhão measal pelas almas! Cada eo..
munidade religiosa, cada paróquia deveria ter o seu
dia mensal 4as almas. O dia da Comunhão pelas ai�
mas. De preferência deveria se escolher ·uma segun- ,
da-feira, quando poss[vel. Nas paróqu.las talvez um
dos domingos, pal'B favorecer o povo. O, quem nos
dera tivéssemos cada mês, um dia dos mortos, um
dia para as santas almas ! Missa, Comunhlo geral,
sufrágios e oraçõeê pelos mortos! Entretan.to, si esta
prática nio se faz coletivamente, que noe impede fa
zê-la em particular, e e.'ltirpular outros a fazerem ó
mesmo? Sejamos apóstolos da Comunhão mensal pe
los defuntos . Vamos à Mesa Santa levar algum refri
gério ao purgatório, pelas nossas orações e sacrifí
cios em união com Jesus Hóstia. Dizer com Jesus
no coraçio : Dai-lhes, Senhor, o descanço etemo e bri
lhe para elas a perpétua
Oferecer o Sangue Pre
ciosissimo de Jesua ao Eterno Pai, para o aUvlo das
santas almas !
N� podemoa fazer tudo isto numa Comunhlo ?
Há pesosas piedosas e compassivas que oferecem ca
da segunda-feira uma Comunhão pelas IOmas . t a
Comunhilo semanal pelos fiéis defuntos. Tanto me-
llior . De vez em quando novenas de Comunhões pe
las almas . Como fazem bem a nós e às pobres al
mas, estas práticas tão edificantes e de tilo grande
valor! Façamos muitas Comunhões por noasos mor
toa. Propaguemos o uso da Comuhhio mensal pelas
almas !
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Temos tocantes exemplos para nosso esftmulo na
prática da Comunhão pelos mortos. Santa Madalena
de Pazzl perdera um irmio, e ela, o vira no sofrimen
to do PUI'JJ&tório, em meio de grandes tormentos. Paz
se a rezar e sofrer por ele.
Um dia, diz esta pobre alma sofredora à irmã:
"Minha irmã. eu padeço e necessito de cento e sete
Comunhões p&l'B me livrar do purgatório". Santa Ma
dalena de Pazzi com todo fervor começou logo a sé
rie de Santas Comunhões pela libertação daquela al
ma querida e o conseguiu . Costumava a Santa ex
clamar em êxtase : "ó Sanpe precioso de Jesus Cris
to! Piedade, Senhor! Ml&erlc:ónlia ! LJ.vrai u abrias
da prisão de fogo!" E oferecia o Sangue de Jesus pe
las almas e comungava muitas vezes por elas.
O Venerável Luis de Blois, conta que um piedo
so servo de Deus foi visitado Por uma alma do pur
gatório que lhe fez conhecer os tormentos horríveis
que padecia. Estava sofrendo muito por ter recc
ido a Santa Comunhão sm preparação devida. ••Meu
..migo, diz a pobre alma num gemido, eu te rogo que
fBÇBS por minha alma uma Comunhão bem fervoro
sa". O amigo piedoso assim o fez e sem demora . Esta
boa ComUnhão obteve o que havia pedido a pobre al
ma, que se viu livre do supUeio. Apareceu cheia de
gratidão a feliz alma salva. "Graças, mil grBÇBB, meu
querido amigo. Vou eontemplar a face de meu Deus
para sempre !"
Nio podemos duvidar da eficácia da· Santa Co
munhão para aUvio iios mortos. Na vida de uma Bt"r
va de beus, Maria LWsa de Jeàus (1) se 'conta que
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num dia da Festa do Corpo de Deus, na hora da San
ta Comunhão, Nosso Senhor lhe apareceu e disse :
"'Eis o m'"eu corpo que eu entreguei à morte pala re
missão do 'gênero humano e que permanece no Sa
cramento dO Altar".· Jesus, diz a videqte, me fez re
citar nove vezes : "Louvado e agradecido seja a cada
momento q San.tlssimo e Dlvi.Qissimo Sacramof..o,
e depois me di!lse : foiToma todas as iadalgênciaa e vai
ao pargatórlo aliviar as almas que lá eslão prisio
nef.ras."·
No momento da Santa Comunhão, Nosso Senhor
diz à sua· -senra ·que tome uma chave simbólica, me
tade ouro e metade ferro, traduzindo pelo ouro a mi·
seric:órdia e pelo ferro a Justiça, e vá libertar as pri
sioneiras do purgatório.
Que toCante e belo simbolismo! Na hora de nos
sa Comunhão peloa fiéis defuntos, por nossas oraçõe�
fervorosas e pelos méritos deste ato tão sublime, co
mo que recebemos das mãos de Nosso Senhor a cha
ve 4e ouro da Misericórdia e de ferro da Justiça, pan.
podermos com ela pagarmos a divida das pobres al
maa e abrir as portas do pursat6rio.
/
Não só a Comunhão mas nosBBS adorações e vi
sitas ao Santisslmo podem aliviar muito as pobres
almas . Quantas indulgências não tém a dEWoção eu
carfstica !Vamos aproveitá-las pelos defuntos.
E x e m p l o

Santa Teresa

e a alma

de. D. Bemardioo

Na vida de Santa Teresa lemos um acontecimen
to que nos mostra como Nossa Senhora recompensa
seus devotos.
Um jovem fidalgo, de nome Bernardino de Men-
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sejava dar a Nossa Senhora uma prova de &PU
amor . Por isso ofereceu a Teresa uma casa que pos..
suia perto da cidade de Valadolid par�: que ela instae
lasse ali um convento de Nossa Senhora do Canno .
A Santa no começo não se sentia muito disposta a
aceitar o dOnativo para não abrir convento fora da
cidade � Mas como a oferta era feita de muito boa
vontade e em louvor de Nossa Senhora, não queria
privar do merecimeD.to o jovem fidalgo a quem a
Virgem Santissima de certo ajudaria a converter-se
para uma vida cristã e virtuosa. Levado por esta es
perança. ac&itou a doação da
.
d
veme
u
sar..se, mas deu sinais de arrependimento dos seus pe
cados, pouco depois faleceu . Tereaa estava em ou
tra cidade distante dali. Mas Nosso Senhor apare
ceu-lhe e disse : "Minha filha� a salvação deste ho .

casa
�:�.::��� ;:::: =��� � �:O��=J�::

mem correU' grande l'isco, mas tive _dele compaixio

e aceitei-o com misericórdia à vista da sua devoção

à minha Mie e da homenagem que lhe prestou dando

a casa para ser fundada um convento em seu louvor.
.Mas ele só sairá do purgatório--no dia em que for ce
lebrada a primeira Missa neste novo convento.
Desde então Teresa tinha continuamente diante
doa olhos os sofrimentos desta alma e ardia em de
sejos de instalar o novo convento. Mas apesar de sub
boa vontade, apareciam muitas dificuldades que re
tardavam os trabalhos da &datação da casa e o co
meço da construção da nova igreja. Um dia, quando
ela estava no convento de São José de Medina, Nosso
Senhor lhe disse: Apressa-te. pois esta alma sofre
muito. A Santa fez novos esforços e empregou toda
energia para vencer os empecilhoa e apressar as obras.
Enfim, p6de ser I&.Dçada a primeira pedra da nova
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da no lugar um& Missa
Entretanto, nio julgou que a alma do fidalgo já
ficasse livre do purgatório por esta Missa, pois as
palavras de Nosso Senhor tinham sido muito claras.
Urgiu, pois, por todos os meios a execução rápida da
construção e afinal viu-a concluída.
Du.rante a primeira Missa, à hora da Comunhão
o sacerdote aproximou-se de Teresa e das outras Ir
mis para dar-lhes a Sagrada Hóstia. No momento
em que Teresa recebeu Nosso Senhor, ela viu a seu
lado o falecido fidalgo com o rosto todo resplande
cente ; cheio de alegria e de mãos postasr ele lhe agra..
deeeu o que tinha feito para livrá-lo do purgatório.
Depois ela viu-o elevar-se ao céu.
Contando este fato em um de seus livi'08, Santa
Teresa acrescenta: "O que grande importAneia tem
toda homenagem que se presta à Mie de Deus ! Quem
poderia descrever quanto ela aii'T'8da a Deus e quio
grande é a misericórdia de Nosso Senhor ! "

ampal.

14 de Novembro
A ORAÇAO PEI.OS MORTOS

Saudade e oraçio
Não julguemos que lembrar nossOs mortos é ter
apenas deles uma saudade que aos poucos vai decres
cendo em intensidade, à medida que passam os anos.
Chorar nossos mortos e perpetuar-lhes a lembrança
no mármore, na tela, no livro é permitido, siró.. Po
rém, não fiquemos só nisto . Juntemos à saudade a.
oração. Nio ba.sta chorar, precisamos orar . E nun
ca se precisa tanto de oração como depois da morte .
No purgatório as pobres almas estão como o paralí
tico da piscina que dizia a Jesus: :- Homi.oem non

habeol Senhor, eu aio tenho um homem que me lan·
na piscina para ser curado.

ce

Dependem aquelas almas santas de nossos sufrá
gios. de nossas orações e saerif(cios. Deus as entre
gou à npssa éaridade. Sempre é eficaz a nossa oraçio
pelas almas .
"'lt Infinitamente mais útil e eficaz a oração pela

libertação dos defuntos que padecem no purgatório,
que a oração pelos peeadores da terra, cuja pervemi
dade e más �isposfçies paralisam os esforços para os
aalvar. As santas almas não põem obst.áeulo algum
à eflf'llicia das ora� que por elas fazemos." Tal é
a opinião do .piedo!tO oratoriano P. Faber.
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no�sos querid os, a -oração c sempre a oração.
• Escreveu o P. Sertillanges: .. A lembrBD(I. dos
mortos sem a
é uma lembrança fria, aDt t.ris·
te pensamento. "t. uma explonção do nada. Porém
com a oração, é um vento que sopra em direção a
Deus, � uftl& wu:enção 11118 B88S da f11Per&nÇ8 ", (Le
probléme de la priêre. Revue de Jeunes - Nov. 1915.)
Oremos pelas almas benditas que padecem no
purgatório! Demos-lhe a esmola de nossas preces fer
vorosas c da riqueza das indulgências do tesouro da
lgrejo.
Dizia São Francisco de Sales: "Vós que chorais
inconsoláveis a perda de V08808 entes queridos, eu
nio vos proibo de chorar, não ! Chorai, mas procurai
adoçar vossas lágrimas com o suave bálsamo da ora
ção que mui to mais do que todas as demonstrações
ex.terioles de pezar, pode concorrer para aliviar 8.3
aJnias que a morte voa arrebatou" .
Esta é também a linguagem da Igreja, nossa
Mie . Nio proibe nossas lágrimas . 1: tão humanQ
chorar! Todavia não fiquemos tão só num pranto
esteril e desesperado. Oremos !Juntemos ao pranto
nossas orações. Saudade e oração. Choremos no!!.SOB
mortos como cristãOs verdadeiros.

oração,

Meio lécil
Sim, é o mais !fácil dos meiOB de socorrer os mor
tos, a oração . Al�ns podem achar dificil o jejum,
ou a mortificação, podem se queixar da pobreza qul'!
n.iio lhes permite dar esmolas, mas quem pode se
excusar e desculpar-se de niio poder orar?
A maiS curta 'oração feita com as devid&s dispo:..
sições é um alivio para os fiéis defuntos . Quem nio
PQ..de bradar: dai-lhes, Senhor, o descanço eterno !
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Fez Nosso Senhor tantas prome888s à oração !
.. Pdi e recebereis, batei e se vos há de abrir. lt pre
cbto sempre orar". A oração de Martã. e Maria leva
Jesus a ressuscitar Lázaro . NoBSas preces pelos de
funtos hão de tirar R8 pObres almas daquele
estado
·
de morte em que se encontram.
As lágrimas, as flores, os mausoléus pomposos
nada aproveitam aos mortos. .1!: melhor rezar por
eles . •• Poupai vossas lágrimas, dizia São João Cri
pelos defuntos e dai-lhes mais orações''. Es
creve Santo Ambróaio numa da.s euas cartas a Faos
t.lnus, que acabava de perder a irmã: "é preciso as
sisti-la com orações mais do que chorá-la, e convém
recomendar a sua alma muito a Deus na oração. Cho
ra menos e reza ma.is ·•.

liiÓ!Itomo,

Repitamos também esta recomendação a tantos
que choram seus mortos sem se lembrarem de uma
prece, de uma San� Missa, de uma obra de cari
dade para sufragar-lhes as pobres almas . Quantas
orações tão belas e eficazes e poderosos para o su
frágio dos nossos mortos ! O Padre Nosso, a Ave Ma
ria, o De Profundis, o Oficio dos mortos . A Igreja.,
nossa Mãe, nos dá exemplo de oração pelos defuntos.
Termina muitas vezes as suas preces litúrgicas como
as Horas canônicas pela súplica tocante : "Fidelium
animas per miserieordiam Dei requle:scat. in paee"'.
E as almas dos fiéis pela misericórdia ,tje Deus des
cansem em paz! Desde os tempos primitivos, e já nas
catacumbas, a prece pelos defuntos era. coDhéCicla e
praticada na ]greja. Encontram-se nas pedras ins
crições como estas: Vitório, que Deus refrigere o teu
CllpÍiito! Antónia, doce alma, que DeUS' te dê o refri·
gérlo ! Que Cristo te ponha na paz! Que tua alma re
pouse em Deus! Sempre as súplicas a Deus pedindo
"'frigérlo,
e paz para os morlas. t muito agra,
dável a Deus a oração pelos mortos .
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Um dia, Santa Gerlrudee rezava com fervor pe
los defuntos, quando Nosso Senhor lhe fez ouvir es�
.
tas palavras: "Eu sinto um prazer todo especial pela
oração que me fa.zem pelos fiéis defuntos, principal
mente quando vejo que à compaixio na.tural se junta.
a boa vontade de a tomar mais meritória. A oração
dos fiéis desce a tOdo instante sobre as almu do pur
gatório como um orvalho refrigerante e benéfico, co
mo um bálsamo salutar que adoça e acalma suas do
res e ainda aa livra das auu prisões maia ou menos
ràpidamente, confonne o fervor da devoção com que
é feita". Noutra ocasião, disse Nosso Senhor � sua
serva queí.:l.. : "Muittssimo grata me é a oração pe
las almas do purgatório, porque poJ;. ela tenho oca-
siio de libertá-lu das suas penas e introduzi-las na
or�I6ria eterna...
Ela af um meio tão poderoso de ajudar as pobres
almas, e t.ão fácil, tio ao nosos .alcance! Oremos e
muito pelas pobres almas !
Oremos pelos fiéis defuntos!
Sim, já que a oração é tio poderosa para socor
rer os mortos, aliviar B8 peDBB das pobres almas, va..
mos em socorro do pur&"at6rio! A oração da alma
fervorosa, diz Sio Bernardo, sobe até o céu e de lá
nio desce sem ser ouvida, Si pede amor de Deus,
vem dele cheia; si pede humildade, esta logo a vem
adornar; si pede a libertação das almas do purgató
,
rio, tem igualmente todo poder para alcançá--la . .
Sio Joio Damasceno escreve: "Não vos pode
ria narrar tantos testemunhos encontrados na vida
doa' santos pelos quais se provain claramente as van�
tagens da oração que se fazem pelos defuo!Ds l Nio
é em vlo que se reza pelos mortos! ••
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ala'umas mais do que. outras . Por exemplo, as orações
canônicas da Breviário ou Divino Oficio sio muito
mais valiosas e eficazes. Que valor nilo terá uma
prece oficial da Igreja pelos mortos ! Depois, apro
veitemos o tesouro da Via Sacra, acompanhando ,os
mistérios dolorosos da Paixio do Salvador e ofere
cendo o Preciosfssimo Sangue para refrigério do pur
gatório. Que dizer do Rosário? Que tesouro da Igre
ja padecente!
Apliquemos todas as indulgências do Rosário pe.
Jaa almas. Uma jovem libertada do purgatório pelo
:rosé.rio de Sio Domingos, apareceu a este servo da
Virgem e lhe disse : "Em nome das almas do purga
tório eu vos conjuro, pregai por toda parte e fazei
conhecer a toda. gente a devoçlo do Rosário. Que os
fiéiB apliquem ls pobres al11188 as indulgências e 'os
obtros favores espirituais de&ta devoção tio santa.
A SanUssima Virgem e os .Anjos e Santos se alegram
co mo Rosário, e as almas Jibertadas por ele rezam
no céu pelos seus libertadores" .
Façamos novenas e orações em comum pelos mor
toa, principalmente logo depois que deixaram eles
este mundo. Há o piedoso costume de se fazer uma
novena pelo falecido, começando lOgo no dia aeguinte
ao da morte ou do enterro . Durante nove dias se
re11ne a famüia em torno de um altarzinho para im
plorar a misericórdia do Senhor pelo defunto. Mul
tipliquemos fervorosas preces pelos n0S808 mortos
queridos e pelas almas mais abandonadas . "'Minha
filha, dizia certa vez Nosso Senhor a Santa
nlo posso resistir às tuas s11plieas . A alma pela
qual pedes logo eatará livre dos seus aofrimentos.. .
O, nio será esta a resposta que nos dará Nosso Se
nhor também, si orannos eom todo fervor de nossa
alma, com toda caridade pelos defUntos 1

da,
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Ulll santo bispo, cont.J, Rosslngnolli em suas Ma
ravilhas do purgatório, um santo bispo teve um so

nho. Viu uma criança que com um anml de ouro e
uma linha de prata retirava uma mulher de um pro
fundo poço . Acordou, abriu a janela e viu no cemi
tério, que lhe estava no fundo da casa e vizinho, um
menino tal como o que viu em sonho, ajoelhado junto
a um túmulo, em oração.
- Que faz ai, tnenino? pergunta-lhe o bispo .
- Eu rezo um Padre Nosso e um De Profundis
pela alma de minha�l.E!, que aqui está sepultada.
EntendeU logo o santo prelado que a oração sin
gela do pequenino erll o anzol de ouro e o Padre Nos
so e o De Profundls o fio misterioso que vira em so
nho. Tal é a nossa oração pelos mortos.

E :.: e m p l o

SaDia Margarida de Cortona e aa
almas do porgat6rlo

A grande pecadora que foi Margarida de Cortono.
e que convertida veiu a ser a Madalena dos últimos
tempos, pela adm)"r4vel penitência e a grande santi
dade a que chegou, era uma grande devota das santas
almas do purgatório. Desde que se converteu ded!
cou-se, cheia de caridade, a socorrer as almas sofre
dores. Nono Senhor lhe permitiu ver muitas vezes
.a triste condição destas almas para lhe excitar a com
paixão e interceder por elas . Dois negociantes foram
assaSBinados, e por misericórdia de Maria Santfssi
ma, ' da qual eram fervorosos devotos, alcançaram
uma contrição perfeita na hora dernu:leira e se sal
vamm . . Apareceram A Santa e lhe disseram :
� " Eseapuaoo da eterna oondenação pela _.
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padeeer um honlvel purgatório para expiar nOSSM
injustiças e mentiras e pecados. ó Serva de Deus, nós
vos pedimos que-mandeis avisar nossos amigos e pa·
rentes que raçam restituições de nossos maus negó
eloa e dêm muitas e!lllolas
l
aos pobres em paga de
nossoe injustiças. AjudaJ-nos, Margarida, com vos808 safr8gtos."'
A Santa se empenhou muito com orações e peni�
tências em socorrer estas pobres almas. E assim fa
zia sempre que Nosso Senhor lhe revelava a necessi
dade e as aflições de algumas almas do purgatório.
Quando faleceu o pai da Santa penitente, ofereceu ela
por aquela alma querida muitas orações e toda sorte
de sufrágios, penitências e santas Comunhões.
'
Deus Nosso Senhor lhe fez conhecer que·as suas
orações aliviaram as almas do seu mai e da mãé, e
que tiveram muito abreviados dias de purgatório.
Também ao saber da morte de uma criada, Gil
Da, que durante muito tempo ficou com ela, Margari
da não cessou de recomendar esta alma da pgbrezi�
nha a Nosso Senhor. Foi4lhe revelado que a criada
ficaria no purgatório apenae até a festa da Purifi�
caçAo de Nossa Senhora e logo seria levada ao céu
pelos Anjos .
Na hora da morte, Santa Margarida de Cortona
viu uma multidão de almas com esplendor da glória
do céu que vinham ao encontro da sua benfeitora.
cheias de gratidão . Era a recompensa da sua dedi�
cação c devoção às almu do purgatório.

15 de

Novembro

PENJTaNCIA PJii.OS MORTOS
Um meio de aoeorrer u almas
Somos obrigados a fazer penitência si quizer
moo salvar nossa alma . S6 há dois caminhos para en
trar no céu: o ds. inocência e o da penitência. NoBBo
Senhor dos adverte� .. SI não fizerdes penitência, to
dos v6s. igualmente perecereis". Ora, a penitência,
além de nos ser neceseAria, é muito meritória, e a
podelpos aplicar em sufrágio das pobres almas do
purgatório . Tiraremos duplo proveito: nossa san
tificação e o alfvio das almas sofredoras.
O sofrimento junto com a prece tem uma eficá
cia extraordinária para alcançar de Deus todas as
graçu. Outrora, vemos na Escritura, quando os Pro
fetas e o povo de Deus desejavam obter do céu mise
ricórdia ou graças, entregavam-se aos jejuns, ciU
cioa e austeridades . Nossa penitência aqui é muito
meritória. Soframos pelos mortos !
"Aliviemos u almas do purxat.6rlo, diz Sio Joio
Crisóratom.o, allviemo-las por t.u.do o que nos penali
za, porque Deus tem cuidado em apllcar aoa morloa
os mérllos dos vivos". Escreve Berllou•: uo I!IDfri
mento é a grande soUsfação que o Senhor pede aos
devedoret!l da Jul!IU�o. !.oRo. soframOH peiO!'J nossoa
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véssemos uma fé mais viva, uma caridade maiR arden
te, que mortificações nos imporfamos a nós mesmos
para libertar nossos parentes e amigos do purgatório,
eles que tanto nos amaram, que sofreram talvez por
nós e estio agora sofrendo de uma maneira tão hor
•rfvel ! Já que não somos capazes de tamanhas peni
tências como os santos, tenhamos genel'08idade para
alguns pequenos sacriffcios. O sacrificio de um pra
zer, de uma afeição perigosa, de uma leitura má, de
uma vaidade, etc. .. Eâc:olhei a melhor vitima, acon
selha o P. Felix, S . J . , eseolhel-a, sObretudo, no fun
do de vosso coraçio". "Por aqueles que am'a.ls, sacrl·
tleai o que tendes de ma.ls
. Sacrificai-vos a vÓI!I
mesmo, e que o preço do sacriffclo pe!II!IOB) se t.ome o
resgate do sofrimento". "Ah! vejo, acrescenta o Pa

\

earo

dre Berliou� vejo euas almas felizes elevarem-se
para o cé11, 11118 asas de nOIBOS sacrifidoa, de n«<l888
aasleridades e sofriment.. l "'

�

Que objeto d e eonsolaçio e d esperança ! O , meu
Deus! O, Jesus Crucificado, fazei-nos compreender o
valor do sofrimento I

Aeeitaçlo da eruz pelas almas
A idéia da ,enitência dos Santos e das grandes
austeridades nos assustam, mas não podemos ofere

cer a Nosso Senbor a cruz de cada dia pelos nOSBOB
mortos7 Quem

nio tem a sua cruz?

O sofrimento 6 fecundo e vai frutificar além d!l'
fronteiras da vida, vai aliviar as chamas do purga
tório. Nata vida faz tanto bem e repercute tanto nas
almas! Pois devemos crer que também na outra vida
o sofrimento salva e resgata a dívida das pobres al
mas da IWJ"ej& padecente. Ouvi esta página de uma
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Ella.heth J..eseur, o sofrimento atua de um modo im
petuoso em nõs. primeiro. por uma espécie de ren&.
vameato íntimo, em outJ'08 também, talvez multo lon
ge e sem que saibamos neste mundo o
que fa
zemos por eles O sofrimento é um ato. Cristo fez mais
na cruz pela humanidade do que falando e trabalhan
do na Galiléia ou em�r.1'088lém. O sofrimento faz a
vhla: ele transfonna iudo o que toca e tudo o que
atinge".

trabalho

.

"0 sofrimento é um alo"'. 'Que fórmula imprese
d l
� ��0 o
���: � afmS:S ���
��
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como o sacerdote missioná rio mais ativo e ardente.
A grande missionária dos (lltimos tempos, o Anjo d<.'
Carmelo de Lisieux, pôde dizer e experimentou o va
lor do sofrimento pela salvação das almas. "Pelo s.
frlmento e a perseguição, disse ela, multo mais que
por brilhantes preK&ÇÔU.
quer firmar o Seu
Reino nas allll8E. Nossos sacrificios, nossos esforços
e os mais obscuros de nossos atos não estão perdidos,
é minha opinião absoluta : todos têm reprecussão lon
ginqua e profunda."
Sim, o sofrimento tem uma reprecussão tão lon
ginqua e profunda que vai até o purgatório, vai ali
viar os tormentos das pobres almas, vai ajudá-las à
pagar a dívida que contrairam com a Justiça Divina,
vai abrir-lhes as portas do céu ! Há eni familia tan
tas cruzes cotidianas, doenças, aborrecimentos, re
vezes, tanta coisa que nos vai crucificando todo dia!
Por que não aproveitar tudo isto pelas almas ? O, meu
Deus, digamos na hora dà. dor, seja tudo por vosso
amor e para o alivio das pobres almas ! Si não temos
coragem para grandes penitências, pelo menos acei
temos a de cada dia pelo purgatório.

� � �.f �

!
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Deus
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Vítimas pelas almas
Há muitas almas generosas que chegam ao be
rofsmo de se oferecerem como vitimas pelas almas
do purgatório . . Jt um ato heróico e um meio extraor
diqé.rio que não podemos aconselhar a todos, m� que
s6 algumu almas gener0888 com aprovação do con
fessor e em circunstâncias especiais o poderiam fazer.
Pertencemos a famUia cristã, somos membros di!
pris�, somos um com Cristo e em Cristo. Ele é a ca
beça e somos os membros. Ora, em uma famíha nm
innio não pode se oferecer para pagar a divida de
outro irmio? É o que faz a alma vitima que se ofe
rece para sofrer pelas almas do purgatório .
Temos tocantes exemplos deata oferta generosa
entre os Santos . Quando SaDla Catarina de Sena per
deu o pai, que era um homem de uma piedade edifi
cante, pediu a Nosso Senhor que o levasse logo, sem
demor:a, para o céu e que ela se oferecia para sofrer
tudo quanto tivesse ele de padecer no purgatório.
"Enviai-me, Senhor, os sofrimentos que deveria pa
decer meu pai ; eu os suportarei por ele ! " Este ato
generoso e h�róico obteve o céu para Giacomo - con
ta Joergensen
(1) Todos soluçavam · na morte do
velho e uma alegria imensa invadia a alma da Santa.
Ela inesma colocou no caixão o corpo do pai e, incli
nada sot.re aquela face pálida, murmurava : "0, si eu
pudesse estar agora onde estás ! " ·
Um sofrimento horrfvel invadiu a alma de Santa
Catarina de Sena_ Era uma dor terrível, acompa
nhada de uma doce paz. Compreendeu ela que seria
a dor das almas do purgatorio_

(I)

&tlnl Cather1ne de Rll'nne.
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esta Santinha ainda há. pouco canonizada, Santa Ge
ma Galgani. Ofereceu-se pela conversão dos peca
dores e pelas almas do pu11ratório. Um dia, diz ela,
sofri durante duas horas em favor de uma alma do
purgatório . Tinha a cabeça dolorida, que o menor
movimento me era insuportável. Era terrlvel ! Gema
soube que uma religiosa Passi'onista do Mosleiro de
estava para. morrer. Ela pediu a Nosso Se
nhor que desejaria pagar a dfvida da Divina Justiça
por aquela alma, a fim de que entrasse logo no cáu.
O Senhor ouviu-a. A Irmã faleceu e pouco depois
apareceu a Gema, dizendo estar sofrendo muito no
DUI'I'BtóriO . A Santa não teve sossego . Fez toda sor
de penitência e clamava : Jan111, salva;l-a! Jesus,
mandai logo para o céu .noaaa lrmi!

Coroet.o

\.·

Durante dezesseis dias consecutivos os sofri
mentos de Gema foram incríveis . Finalmente, che
gou a hora da libertação. A Irmãzinha aparece a Ge
ma, livre do purgatório: Sou feliz, vou pua meu Je
sus para sempre! Agradeceu e partiu para o céu. (2)
Conta.m....ae inúmeros fatos de penitências ex
traordinárias dos Santos pela. libertação das almu
do purgatório. Sio Nlcolau de Tolentlno, o Anjo do
JHII"P.t.ório, jejuava e tomava BBJlgrentas disciplinas
pe1o purgatório . SaDia Margarida MarJa fazia o mes
mo com uma grande generosidade e heroismo. Que
disciplinas sangrentas e que sofrimentos pelas almas !
SI nio podemos imitar o heroismo dos Santos,
saibamos pelo menos oferecer algum sacrificio pelas
pobres almas, pelos nossos defuntos queridos .

(2)

aal•nl.

P.

O•rm•nn a .

Sl:ln..l•u

- Vhla d•

Sta.

G•m•
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E ll e m p l o
O Padre Mateu IMoate, O. P., e

o

purgatório

b

Em 1887 morreu, em Jerusalém, o céle re Padre
Dominicano, Frei Mateus Leconte, homem de grande,
talento e de uma virtude admirável. Foi um missio.
nário que converteu muiq. gente em pregações pela15
principais cidades da Europa. Quiz, depois de uma
vida apostólica cheia de méritos, recolher-se na Cida
d� Santa e fundar lá um convento da sua Ordem rio
lugar onde foi martirizado o protomártir Santo Es
tevio. Caiu gravemente enfermo e foi transportado
para um hospital, onde esteve sob os cuidados de uma
santa religiosa que fôra sua dirigida espiritual lon
gos anos, outrora . O piedolo Frei Mateas se assus
tava com as contas que havia de dar a Deus no tri
buoal do Juízo.
- Meu padre, consolava-o a enfermeira, fizes
te& tanto bem com vossa pregações e salvastes tan
tas almas ! Que podeis temer 1

- O, minha filha, respondia o bom padre, nio
basta fazer boas obras, é iniBter fazê-las bem feit&El
e com muita pureza de intenção ! Quando eu morrer,
reze muito e muito por mim . . .
- Rezarei, sim, meu padre, e si um dia Dão
precisar mais, venha me avisar.
- Minha filha, responde sorrindo o Padre· Ma- ·
teus da simplicidade da Jrmi, não é assim tio fácil
voltar a este mundo. Em todo caso, prometo ajudá
la quando estiver no céu pela misericórdia de Deus .
Ajude-me muito a entrar no céu, socorrendo-me no
purgatório .
Pouco� dias depois falecia santamente o bom po
dre. Durante uma semana mais ou menos a relig-iosa

-
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orou muito pela alma do Padre Mateus . Depois, ou
por ocupações, ou porque pensasse que o padre tio
santo nio precisasse mais de orações e sufrágios,
deixou de orar por ele .
Unt dia a boa religiosa estava na celà., em tra
balho, quando sentiu de repente um forte cheiro de
fumaça e alguma coisa que se queimava e muita
fumaça insuportável . Em meio do fumo ouviu um
gemido angustioso e terrSvel, que a gelou· toda de
horror.
- M1Dha fUha! Minha fUhal Reze multo por
aúm, 'reze muilo por m.im!
E tudo desapareceu num instante. Quinze dias
de�, o mesmo fenômeno se repete, mas já nlo com
tanta intensidade. A religiosa, neste espaço de tem
po, rezou e sofreu muito pela alma que lhe pedira
oraç6ea. Desta vez, a voz misteriosa lhe disse : mui
to agradecido, minha filha, as tuas orações me alivia
ram muito, foram um refrigerante orvalho nas cha
mas do purgatório que estou padecendo. Eu te peço
uma caridade: a de dizer ao Prior do Convento que
fundei, mande celebrar uma novena de Missas pela
minha alma.
A religiosa, sem hesitar, foi transmitir o reca.
do ao Superior. Este recebeu-a com certa descon
fiança, julgando se tratasse de uma visionária. Em
todo caso, pensou ele, uma novena de :Mi8888 por ai
mo do Padre ltlateus nAo lhe fará mal. E sem demo
ra mandou celebmr as Santas Mis988 .
No último dia da novena, depois de celebrada
a última Santa Missa, o Padre Guardião e os reli
giosos, após as últimas orações da noite, se retira
ram para suas celas . Um Innio Leigo, homem muitc
equilibrado e de um temperamento positivo, nada
sujeito a ilusões, sentiu que lhe batiam à porta da
cela .

-
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- Entre ! gritou logo .
Qual não foi o seu espanto ao ver entrar o Pa.
dre Mateus, todo resplandecente e belo, cheio de ale
gria. O defunto se adiantou para o Irmão e tal comi"
o fazia em vida, sorriu e perguntou com iam as coi
sas pelo convento .
- Tudo vai bem, Padre Mateul!l, s6 as
saudades
·
de V. Revma. e a falta que nos faz . . .
·
Coragem, diz o defudtÕ, eu agora parto para
o céu e lá vos serei mais útil do que neste mundo .
E estendeU a mão, apel;'tando a mão do leigo com
u
0
8
i
s
s a
u
a
e
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O Irmão, comovido, quiz acordar o. Superior e a
Comunidade àquela hora . O Superior ouviu-o e con
ftrindo as datas e as circunstâncias, e atendendo ao
espirito equilibrado do Irmão leigo, viu que se trat.:l
va de uma verdadeira aparição . Louvou a misericór
dia de Deus por ter mandado sufragar a alma do san
to sacerdote, segundo o pedido da Irmã. - (li pur
gatorio - I nostri morti .:.... Luigi Falletti, S . M . )

16 de Novembro
AS INDUI.GIINCIAS
' .

Que do as indulgências?
Entende-5e por indulgência a remissão ou per�
dão das penu temporais devidas a Deus pelos peca
dos já perdoados em quauto à culpa, remissão con'
cedida pela Igreja pela autoridade eclesiástica fora
Ao Saeramento da Penitência.
c
As penas eternas são perdoadas ao pecador que
íaz penitência, mas nem se.mpre as penas temporais.
Há necessidade de fazer penitência e sofrer um pou
co em reparaçio dos pecados cometidos. Daf a pena
temporal pelos pecados . Ora, a Igreja que recebeu o
poder de perdoar a pena eterna, muito mais o tem
para remir da pena temporal . ..Tudo o que ligares
na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligares
na teua. será desligado no céu", disse Jesus a Pe
dro. Na Igreja primitiva os fiéis recebiam grandes
penitências pelos seus pecados acusados. Havia pe
nitências póblicas bem duras e longas : Jejuns a pão
e água por vários dias na seniaua e por alguns anos .
Em crimes mais graves como o homicidio, por exem
plo, o penitente fazia doze e mais anos de penitên
cias póblicas, algumas das quais bem humilhantes.
Nas faltas mais leves, o jejum de quarenta dias (uma
quarentena). Depois. com o tempo, atendendo iJ. fra.-
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queza humana e aos tempos, a Igreja pênnitiu que
as penitências píi.blieas fossem substitufdaa por es
molas, cruzadas, peregrinações e outra obras que ser
viam para expiaçlo dos pecados. As penas can6ni
cas foram substituídas pelas indulgências concedi-'1
das aos que fizessem algumas boas obras ou atos de
piedade. Quando eram perdoadas todas as penitên
cias, en. a indulgência pl� e quando uma par
te, a indulgência parcial; Assim, quando se diz UIIIJ'
indulgência plenária quer dizer que o fiel lucra um
perdão de �as as penitências que deveria fazer pe
los seus pecados e os castigos que deveriam merecer
suas faltas com penas temporais. Utna indulgência de
cem dias por exemplo se entende que dev_eria fazer
cem dias de penitências por seus pecados e com uma
oração recitada pled0881n
1le te ou 'outra boa obra po
de satisfazer esta divida que tem para com Deus.
A lndull'ência é uma espécie de absolvição das
penas temporais, é uma anistia do Soberano Juiz de
008888 aJmaa . Não se poderia dizer prOpriamente
que a indulgência é a remissão das penas canônicas,
mas uma remissão verdadeira da pena com que Deus
castiga o pecado. Não dispensa a penitência e nem
a· confissão humilde de nossos pecados.
Há muita, n� errada sobre as indulgências.
Assim, muita gente pensa que ganhar indulgincias
por exemplo de trezentos dias é perdoar trezentos
dias de purgatório, ou urna indulgêncià plenária im·
porta numa remisaio total das chamas expiadoraa.
Também .não significa que ao ganhar duzentos ou
quinhentos dias de indulgências pelas alma.s do pur
gatório lhes aliviamos outros tantos dias de sofri
..mento . Esta medida do tempo da expiação é o segre
do de Deus e depende muito do fervor e das disposi
ções de quem luera as indulgências.
A Igreja, pelos méritos superabundantes de Je-
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tesouro das boas obras dos justos, aplica para o bem
dos fiéis neste mundo e para alfvio das almas do pur
gatório as indulgências.
Vantagens das indulgências
Todo pecado trás como consequência duas eoi
aas: a culpa e a pena . Pela verdadeira contrição e
pelo .sacramento da Penitência, ficam perdoadas as
culpas e a pena eterna. Deus nos pe�a e nos livra
da condenação e rna . Todavia, fica.-nos o dever da
penitência e da reparação do mal que cometemos.
Fica
dívida que devemos pagar à Justiça d�
Deus, neste mundo ou no purgatório, si a dor destes
pecados não foi tão grande que tudo tivesse remido .
Pelas indulgências podemos diminuir e até pagar
toda esta pena temporal . Tiranios do tesouro da Igre
ja, formado pelo Sangue de Cristo, os méritos, e de
Maria e dos Justos, o que precisamos para o paga
mento de nossas enormes dividas. :! o que demonso
tram
�avia, nunca ensinou que as indul
8I
gências nos dispensassem de fazer penitência e levar
a cruz da mortificação. Com umas �ueas orações e
boas obras, quantas graças nilo podemos obter para
nós e para os fiéis defuntoa 1
Três coisas são necessárias para se ganharem
indulgências : o estado de graça - em estado de pe
cado grave nilo se lucram indulgências. A intenção

.J_e

uma

J ::��� :

de lucrar as mesmas. Para isto basta a intenção vir
tual e podemos já fazer pela manhã a intenção de
lucrarmos todas as indulgências anexas às oraçõc.a
e boas obras que praticarmos naquele dia. E, final
mente, é mister praticar as obras prescritas, po1·
exemplo, rezar tais e tais orações, visita.e às igre-
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as suas condições vemoa que..u
indulgências .silo de Í'rande vantagem para quem as
deseja lucrar, pois (!briga.o a. levar uma vida de es..
tado de graça e procurar se aperfeiçoar sempre para
Poder lucrá-las com mais segurança . O estimulo di!-B
indulgências leva os fiéis a muitas obras meritórias.
Para lucrar a indulgência plenária é mister a con
fissão e a Santa Comunhão e orar nas intenções do
Soberano Pontífice, além das orações ou obras pres
critas para lucrá-las. Não é um eatfmulo para a prá
tica dos Sacrametos, e para que tenhamos sempre
a cOnsciência limpa? Não percamos o tesouro das in
dulgências que é riquissimo na Santa Igreja. A cpn
diçAo da confissão e comunhão para lucrar a indul
gência plenária se satisfaz com a confissio semanal
ou de quinze em quioze dias, eXcetuadas as indul
gências do Jubileu do Ano Santo, que exigem , uma
confiado e cqmunhão especiais para lucrá-las.

pej

O zelo pelas indulgências leva o crist.io. a ter
sempre seu coraçio livre do pecado e fazer penitên
cia, porque bem sabe, que quanto mais pura for nos
sa alma diante de Deus, tanto mais méritos pode o�
ter e saJvar Jnuitas almas do purgatório.
E demais, quantas penitências não deveriamM
fazer por tantos e tão grandes pecados que comete
mos em nossa vida ! Aproveiteraos o tesouro das in
dulgências que irão descontando nossas enormes di
vidas, e além do mais, socorrendo tantas pobres al
mas sofredoras no purgatório. Seremos muito bem
recompensados por este grande ato de caridade.
Quantas vantagens, pois, nas indlillgências! E como
se perdem e se desprezam tamanhos tesouros!

lndulgineias peloo fiéis defun!Gs
Podemos lucrai- indulgências pelos · nossos mor
tos? - Diz Santo Tomá& de Aqoioo com a sua au-
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tÕridade

de Doutor da Igreja: "Não há n.zio algu
ma para que a Igreja, que pode transferir os méritos
dos vivos, não possa também transferi-los aos mor
tos, pois Santo Agostinho ensina que as almas dos
que morreram na amizade de Deus não são sepaia
das da Igreja ".
Muito antes d e Santo Tomás o Concflio d e Arraz
ensinou esta. doutrina: "l!'l preciso nio acreditar que
a penitência aproveita só aos vivos e não aos defun
tos". Muitos doutores da Igreja, como Sio Greg6rio
Magno nos seus DWogoe, e outros mais antigos, en
sinam esta consoladora doutrina que vem dos · pri
meiros séculos da Igreja.
As indulgências .podem, pois, servir aos- vivos e
aos mortos. Em lioguagem teológica podem ser apll
eadas aos v.ivos e aos defuolos. SaDta Madalena de
Pazzls aproveitava quantas indulgências podia lu
crar pelos defuntos . Deus a recompensou com uma
miraculosa visão. Uma das suas irmãs, muito vir
tuosa, acabava de falecer e fôra condenada ao pur
gatório . Santa Madalena se poz a rezar e ganhar in
dulgências pela defunta . Havia quinze horas que a
morta havia comparecido diante de' Deus, quando
apareceu à Santa e lhe disse, toda bela e resplande
cente: Adeus, 6 minha inni querida !
••o alma feliz, exclama Santa Madalena, como é
grande a vossa glória! Como foi curto vosso purga
tório! VoSBOa restos mortais ainda não foram sepul
tados e já entrastes na eterna pátria!"
Nosso Senhw revelou à grande Santa que esta
alma deveria ter um longo purgatório. mas se livrou
em tio pouco tempo pelas indulgências que ela ha
via lucrado pela defunta.
Conta-se na Vida de Santa Teresa, a Matriarca
do Carmelo, um fato eonsolador. Uma Carmellta de
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das outras, veiu a falecer, c a. Santa a viu subir ao
céu com grande glória pouco Lempo depois da morte,
de sorte que teria tido talvez um brevíssimo purga�
tório . E como Teresa revelasse grande surprcza com
isto, Nosso Senhor lhe disse que aquela rcligioSR
sempre teve grande respeito pelas indulgências da
Santa Igreja e durante toda vida sempre se esforçou
por ganhar o maior núniero que lhe foi poss(vel . E
isto fez com que tivesse pago a rvaior parte das suas
dividas para. com a Divina Justiça .
Aliviemos os sofrimentos de nossos mortos que
ridos, procurando ganhar por eles muitas e numero
sas indulgências . Grande parte deste tesouro é apli
cável às almas . Deus aceita sempre esta satisfação
dos vivos pelos mortos, diz o grande teólogo Suarez.
Talvez haja para nós dificuldades e obstáculos para
lucrarmos Indulgências, porém Deus sempre as acei
ta pelas almas do purpbSrio. '
O Santo Rosário; a Via Sacra, que riqueza de
indulgências para os mortos nos oferecem estas duas
pláticas piedosas ! Recitemos jaculatórias indulgen
cladas. 1!: tio fácil repetf.Ias em toda parte e a toda
hora! Duplo proveito: nossa união com Deus e alivio
das pobres almas . Vamos, pois, cheios de generosi
dade aproveitar o tesouro das indulgências em favor
do purgatório!
E • e m p l o

O qae vale am Reqalem
Autores antigos como Dorlandus, na Crônica
Cartusiana, e Teófilo Regnaud, em Heter Spirituale

- Pars 11, Sect. D - narram este fato que por ai
ls vezes tem sofrido varia.Dtes acrescentadas pelo
povo :
Um rfco senhor, de uma forhlna bem considerá-
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ro. Este, muito piedoso, lembrou-se logo da alma do
pai e Quiz sufragá-la generosamente. Logo após o
enterro do pai, vai a um mo-steiro e oferece uma gran
de soma ao Pri.or, rogando muitas orações pelo mor
to querido . No mesmo instante, os monges se reu
niram e o Prior lhes disse : "Meus irmãos, acaba de
falecer e foi hoje sepultado um grande benfeitor des
te convento. Oremos por sua alma". Imediatamente
os monges entoaram um '"Reqaiescat. in pace". E u
Superior e.sponde: Jtmen. Logo depois se retiram to
doa do eôro.
O moço, filho do benfeitor, admirou...se de tão
pouca oração, após ter oferecido tio grande soma.
"Tão pouco, diz ele ao Prior, por tãO generosa ofer
ta?" O Prior, inàpirado por. Deus, quiz dar uma lição
ao jovem e mostrar-lhe o valor da oração. Mandou
que os religiosos escr�essem todos num papel estas
palavras que rezaram: Requlescat in paee! e depois
lho trouxessem. Mandou chamã.r ao jovem e poz os
papeis num prato de balança, e noutro prato a soma
de dinheiro em moedas pesadas, oferecidas pelo ben
feitor. O prodlgio! No mesmo inStante o prato da
balança pendeu para o lado do papel, com admiração
geral. Diante disto, reconheceram todos o quanto
vala um Requlescat in �e pelos defuntos. O moço
se retirou contente e convencido de que nio se po
dem comparar os bens materims com os espirituais.
A Bem-av._tura.'Ja Mllria de Quito foi arrebata
da em êxtase e viu uma mesa cheia de pedrarias e
j�ias e moedas de ouro . Uma voz lhe dizia: Estas Bio
as riquezas oferec:lclas a todos. Cada um pode dela&
ae servir co1110 queira. Era uma figura. das riquezas
espirituais das indulgências que todos podemos juntar
e aproveitá-las para nossa alma e principalmente em
favor das pobres almas do purgatório.

17 de Novembro

A ESMOLA

O sufrágio da esmola
Um socorro aos mortos dos mais valiosos é a
esmola. Não é mister lembrar aqui o valor da cari
dade. Jt auxílio ao pobre na terra, alivio aos mortos
nas chamas expiadoras do purgatório . Há tanta mi
séria a socorrer no mundo ! Por que não fazermos
do dinheiro, que perde ta.nte gente, um meio de sal
vaçio para nossa alma, e allvio do pobre e alfvio do
Purgatório? Nilo é conselho 11e Nosso Senhor que
aproveitemos e façamos da riqueza meio de salva-
ção empregando-a nas boas obras como os pecadorc:t
a empregam para o mal?
Socorramos o pobre em sufrágio das almas do pur
gatório.
Contam piedosos autores esl;a parábola tão ex
pressiva: Um homem tinha três amigos . Doia lhe
eram muito queridos. O terc�ro nem por isso. Um
dia fôr aeuBI\(Io e levado ao Tribunal da Justiça. Cha
am os amigos para o defender.
O primeiro excusou-ae._ Tinha negócios e fam(
lia, era impossivel!
O segundo foi até à poria do Tribunal e o deixou.
O terceiro o acompanha sempre fiel, defende-o

-

IS2

-

com ardor, dá testemunho de su� inocência e salva
o acusado do csJ�tigo .
Assim, o homem tem neste mundo três amigos:
o dinheiro, os parentes e as boas obras . O dinheiro
o abandona na morte, quando há de comparecer no
Tribunal da Justiça de Deus. Os parentes o levam até
a beira da sepultura e o deixam ; e o esquecem. de
pois . O terceiro amigo - as boas obras, a· caridade
praticada, as obras de misericórdia, tudo quanto o
homem fez de bom neste mundo, só isto o acompa.
nha e o defende no Tribunal da Justiça" de Deus.
Pois bem . Neste mundo toda sorte de boas obras se
jam oa nossos amigos. Tudo o mais falha. Diz São
João que as obras do homem o hão de seguir depois
da morte: Opera enim illorum sequnt.um IDos.
Socorramofl o pobre em sufrágio dos mortos .
Praticaremos dupla obra de caridade. E tenhamos a
certeza de que Aquele Deus de Misericórdia nio dei
xará que se perca nossa pobre alma no Tribunal do
Dia do Juizo .
Eis porque rezar pelos mortos, socorrer as almas
do purgatório na prática da caridade pela esmola, é
das maiores riquezas do cristio neste mundo.
A esmola, disse o Anjo a Tobias, salva o ho
mem da morte, apaga os pecados e faz aebar a graça
diante de Deus. (1) O Livro Eclesiástico ensina que
"assim como a água extingue o fogo mais ardente,
assim a esmola apaga o pecado''. (2)
Sim, e a esmola apaga também "o fogo do pur
g'-tório.
Dai esmola ao pobre em sufrágio- das benditas
abnas. As Ugrimas que vossas esmolas enxugarem;

(1) Tob. XVV. 9 .
(2) Ecc:-1 . Jl. 38.
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sêde e frio, serão alivio no purgatório para as almas
sofredoras, talvez almts de vossos entes queridos . t
uma dupla caridade socorrer os pobres por amor das
santas almas.
A 8illlo
l la que salva
Sio João Crisóstomo faz este belo e poético elo
gio da esmola: "A esmola, diz ele, é uma celeste in
dústria e a mais hábil de todas. Protege os que a
exercem . :1!: amiga de Deus e está ao lado do Senhor
e álcança fàcilment.e a graça aos que ela ama. Que
bra os ferros, disaipa aa trevas, extingue o fogo • . .
Diante dela se abrem com toda segurança. as portas
do reino do céu . ) (3) Como se aplicam bem as pa-
lavras do eloquente e Santo Doutor à esmola dada em
sufrágio para alivio e libertação du almas do purga
tório ! Nossa esmola ao pobre vai quebrar as cadeias
de ferro e fogo que retem DO· purgatório as pobres
almas, dissipa-lhes as trevas horriveis da ausência
e da sepa
_D!Çio do Bem Infinito que tanto as faz ao.
f�r naquele cárcere medonho . E diante da e�mola,
quantas vezes não se abrem com segurança as portas
do reino do céu às pobres cativas! Bem-aventurados
os misericordiosos, porque eles aleançariD! miseri�
córdia. diz Nosso Senhor no evangelho.
Sim, sejamos agora misericordiosos para com os
infelizes, os desgraçados, os pobres, e aleançaremoa
misericórdia para nós e para as almas do purgatório.
Diz o Livro de Tobias : "As esmola livra de todo �
eado e da morte, e nio deixará a al!f1& descer Das

fie_

(3)

S. - . CrtpNt . Ho111 . XXXI L�plst .

a.d Hebreue.
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v, el nesta vida tiverm� aplicado nossos recursos em
socorrer os pobrezinhos, livaremos nossa alma da
eterna morte, das trevas do in:femo, e livraremos as

almas das trevas do purgatório.
· ·
Pelas almas sofredoras tenhamos compaixão dos

pobres.
Um dia, em Saint Lazare, Sãe Vieeo.le .de Paulo
ia dar a bênção à mesa frugal da comunidade doa
seus padres, quando de repente sentiu-se profunda
mente comovido e as lágrimas lhe corriam pelas fa
ce.r.-· Soluçava. O seu pensamento sentia-se agon.
,�rtado para a Lorrelne, onde o povo tinha fo
me' Como nas provincias devastadas pela guerra. Ah !
:diz1a o Santo, li h i m.aUa fome, malta fome . . .
"ó, si n6s soubéssemos meditar e ter compaixão
daquelas pobres almas que têm fome de Deus! E Jc·
sus, que na pesoaa do pobre tem fome e sêde, como
nos diz no Evangelho, ni.o sentirá também a fome dal'
benditas almas? Tive fome e me destes de comer,
estive doente
me visitastes. Jesus nos fal& assim
nas almas do purgat6rio. '' (5)

e

esmola, escreveu o ilustrado Hearl Bre·
m.o� (6) ê, no pensamento da Igreja, UJtl dos ele
mentos essenciais do culto dos mortos. Obra de cari
dade e de sacriffcio eucarfstico, o ágape
reunia estes doia · element06. Muito àntes de ter sido
abolido, o âgape era uma espêcie de reúnilo
bene.
ficência para socorrer os pobres, visando obter por
esta obra o alívio e a Ubertaçio das almas do purga,..
..A

primitivo
de

(4)
(5 )
(8)
J•our loe

Toblq -.IV, 8, J 2 ,

Roualc - Le Purptoln� - C .
Brernond ·

morta.

Le

Coi'I"D8pondent

XXIV.

-

11,

UI
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de Média. esta idéia de socorrer os pobTe8 para al(vio
das almas do purgatório teve uma influência decisi.
va na organização das obl'88 de caridade."
Dupla caridade
Podemos dizer : dar esmola er:n sufrágio e para
alfvio e libertaçlo das almas do purgatório é dar duas
vezes, é dupla esmola . Socorre os vivos e os mortos .
Os amigos das santas almas nio deixam esquecido
este meio poderoso e meritório de prátlcar a caridade.
Slo PedrÓ Dam.lio conta que, numa festa d&
Assunçio de Maria, um homem de Deus teve uma
vlslo. Viu na Igreja a Santíssima Virgem num tro
no, cercada de Anjos e de Santos. Diante dela apa
rece uma pobre mulher em andrajos, em estado· de
grande J:Q,iséria, mas trazendo sobre os ombros uma
capa de seda e pedraria.s ricas. Ajoelhou-se a po..
brezinha diante da Virgem e entre lágrimas lhe disse :
"0 Mãe de misericórdia, eu vos suplico, tende pie-.
dade de Joio Patrizzi que acaba de morrer e sofre
no purgatório . Sabei, 6 Mãe de miaeric6rdla, que eu
sou aquela mendiga que um dia pedia esmola na por
ta da vossa basilica e tiritava de frio . Joio, a quem
pedi uma esmoia. privou·se da sua capa para me co
brir'". Ao ouvir isto, a Virgem Santfssima sorrio,
cheia de bondade, e disae: ''O homem pelo qual pedes
misericórdia estava condenad.o a sofrer muito tempo
na expiação. mas já. que ele praticou este ato de ca.
rldade, e além disto sempre teve muita devoção para
comigo, adornou meus altares, eu quero usar de bon-
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purgatório. (7)
Assim fari para conosco a Mãe de Deus, si jun�
tarmos a sua devoção bem fervorosa à caridade para
com os infelizes . � muito grande o mérito da esmola .
Sio Joio Crlaõatomo aconselliava, numa exorta
ção, uma maneira de aliviar o sofrimento da sauda
de dos mortos, de um filho querido que a ·morte arre.
batou, de um ente, enfim, que vimos partir para a
eternidade, deixando-nos saudosos . Diz o Santo Dou
tor : ''Perdeste um filho querido e não sabeis o que
fazer para testemunhar a vossa dor. Quereis ser útil
ainda ao voeso filho 7 Nada mais simples . AssisU a
um coherdeiro pobre . Tornai um pobre para socor
rer. Dai aos pobreS o que desejarieis dar ao morto
querido que chorais . Não tereis perdido o herdeiro
do céu e arranjareis um coberdeiro na terra. que é
o pobre. Em vez de uns miseráveis bens temporais
que havíeis de deixar para um filho, lhe dareis a hf'
rança da posse de Deus no céu nos bens eternos . Eis
como podeis socorrer vossos entes queridos muito
mais do que si estivessem neste mundo''. (8)
Ordena a admirável e santa Regra de São Bento
que quando morra um monge, durante trinta dias se
ofereçam por sua alma o Santo Sacrifício e a raçio
de aJimellto que lhe pertencia seja dada aos pobres .
Que bela tradição ! Sejamos caridosos para com
os pobres da terra e apliguemos o mérito desta cari
dade para o alivio e libertação das santas almas SO
fredoras do purgatório . Pratiquemos a dupla cari ·
dade.

(1) 8, Pelr.

(8)

Dlt.ml.

Crepoa� -

OpiUI.

34 c, 4 .

Sermo d e lide retslluctlonlll- .
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Esmola pelas almas
Cristovão Sandoval, a.inda menino, era devotis
simo das santas almas do purgatório. Procurava. ao
corrê-las de todos os modos . Privava-se até do ne
cessário para fUfragar as pobres almas sofredoru.
Quando estudava na Universidade de Louvain, acon
teceu que, as cartas da ESpanha demoravam a che
gar com recursos e o pobre estudante ficou reduzido
a uma extrema miséria sem ter do que se sustentAr.
Sempre que lhe pediam alguma esmola em nome das
almas do purgatório, nunca a negava . Dola:Ihe o co
ração ver pobres rogando : uma esmola por amor das
santas alma& do purgat.óri.ol Assim amargurado en
trou numa Igreja pensando: não posso socorrer as
almas do purgatório com minhas esmolas, mas posso
rezar por elas. Quero ajudá-las com minhas orações.
Acabou de rezar e ao sair da igreja um moço muito
educado e de ar nobre o veiu cumprimentar, dizendo.
estar de volta da Espanha, e lhe entregava uma gran
de soma de dinheiro, porque quando voltasse A Es
panha, seu pai lhe havia de pagar . Convidou-o para
um almoço. Sandoval aceitou o genei"U8o convite, pois
até àquela hora nada havia comido. Depois. o moço
desapareceu. Nunca mais Sandoval chegou a saber
quem era aquele moço. Fez várias pesquizas,-mas tu4
do em vio. Um dia, contou o fat.o ao Papa Clemen
te Vlll . O Santo Padre lhe disae: Meu filho, é pre
ciso publicar muito este fato para mostrar com l.Jeu11
recompensa os que dão esmolas em nome das almas
do purgat6rio e sufraga os mortos com atos de ca
ridade.
Uma mulher em Nápoles, conta Rossingnoli (91.•
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Maravilha), chegou a uma extrema miséria, pol-qae
o marido .fôra preso por muitas dividas . Os filhos
passavam fome . Recorreu a um grande rico da· cida
de e pediu-lhe uma esmola. Reeebeu uma moeda de
prata. Entrou numa igreja e ppz-se a considerar a
triste situação em que se encontrava. Recorreu às
almas do purgat6rio, procurando sufragé.-las com fer
vorosas preces. Depois, tomou a moeda de prata. im
portância exata de uma espórtula de Missa, e mandou
celebrar uma santa Missa. pelas almas. Sai da igreja
muito consolada e cheia de confiança . Encontra na
rua logo um velho muito pá)ido que lhe quer falar.
- Coragem, minha senhora, diz-lhe o desconhe
cido, peço o favor de me ,levar esta carta a � tal
� número tal. 1: um dos homens mais conhecidos
e ricoS do lugar;
A senhora executou logo o pedido. O jovem des
tinatário tomou a carta.. abriu-a e empalideceu : - A
Jet.ra de meu paJ . • • e meu pai já mortoI
Indagou muito e veiu a .concluir que aquela po..
bre viúva havia salvo do purgatório a alma do seu
pai querido. A carta dizia assim: "Meu filho, teu pai
acaba de ser libertado do purgatório graças a uma
santa Missa mandada celebrar por esta senhora, por
tadora desta. Está ela numa extrema miséria e eu
a recomendo à tua gratidio...
Grande foi a comoção do jovem. Após acalmar
se ,disse à pobre: "Minha senhora, acaba de, fazer
uma grande obra de caridade e lhe devo uma eterna
gratidáo: libertou meu pai do purgatório com uma
Missa, esta manhã. . . Doravante eu me encarrego
de proteS"ê-la. Et assim o fez. - (C&rfora - For
tUDa bominis. Lib. l - llouignoll, 91.• Maravilba.)

18 de Novembro
O ATO HER61CO

Que � o "alo heróleo"7

..� o ato que consiste em oferecer à Divina :Ma
jestade, em proveito das almas do purgat6rio, todas
as obras satisfatórias que fizermos durante ·a vida
e todos os sufrágios que forem aplicadoS" pela nossa
·
alma depois da nossa morte...
Tal 6 a definição autêntica deste ato aprovado
oficialmente pela Igreja e indulgenciado . Chama.se
heróico, porque realmente exige uma abnegaçlo de
todos os tesouros que possamos lucrar com nossaa
boas obras e contém uma renúncia de todos os su
frágios que oferecerem por nossa alma depois da DO..'l
sa morte, em favor das almas do plli'R'8t6rio . Este
ato há de ser feito, para ser válido, em perpétuo . :S:
irrevogável na lnt;ençio de que� o faz. Não obriga
sob pena de pecado . -Si alguém, a quem faltou gene
rosidade ou teve receio de se privar de sufrágios de
pois da morte, quiz de novo adquirir para si as suas
obras satisfatórias, renunciou ao voto heróico,
nio
·
comete pecado nem mortal nem venial .
Pelo ato heróico não renunciamos o mérito de
nossas boas obras. isto é, o 4(Ue nos 'dá nesta vida um
acréttimo da graça e a glória no para(so . Este me
recimento é nosso e não o podemos perder nem dá-lo
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aos outros . O ato heróico é uma obra muito meritó
ria, e e9te mérito de uma obra tio bela e heróica nio
o podemos perder. Só o mérito do ato heróico quanto
nio vale para nossa alma! Este mérito nio o perde
mos . Depois desta obra satisfatória, tudo o mais
que fizennos seri. das almas dO purgatório. Desde
que fazemos o ato heróico, todas as indulgências qUI!
lucramos sio das almas . Tudo que de bom possamos
fazer e ter mérito e lucrar alguma coisa, será do pur
gatório, direito e propriedade "das almas. � uma re
núncia total . Só a indulgência -plenária da hora da
morte nio pode ser oferecida para as almas e será
nossa, porque não é aplicável aos defuntos.
O ato heróico não impede de rezar nas próprias
intenções e pelos mortos . Quando fazemos um ato de
penitbcia e de oraçãQ, por exemplo, recitando um
te� de jqelhos, há neste _ato, para falar uma lin
guagem teglóglca, três frutos diferentes : um fruto
meritório que nio o podemos perder, é o mérito pes..
soai de quem o pratica - o valor satisfatório do ato
que é a penitência, o sacriffcio feito, e este é para a.s
almas é do ato heróico - e finalmente, uma força
impetratória que é da oração como oração . A oração
é uma força e Deus prometeu ouvf�la . O ato heróico
uào nos impede utilizar a força impetrat6ria da
oraçio.
Quem faz o ato heróico é como um religioso que
fez o voto de pobreza: tudo o que tanha nio lhe per�
tence . A diferença é que o voto de pobreza obriga
em consciência e o ato Dio. O abandono que a alma.
generosa faz em favor das almas do purgatólio é fei
to, em geral, por todas e nunca em favor de um,_.
ou oútra alma. O ato heróico não impede que se ore
por esta ou aquela alma em particular e se ofereça
a Noaso Senhor muito sufrágio pelos nossos nwrtos
queridos.
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Não pode tudo isto ser feito na oferenda geral
que fizermos a Deus ?

Origem do ato her61co
O ato heróico em si, nio é uma devoção nova na
Igreja, como pretendem alguns.. Em séculos passa
doe, muitos homens de grande santidade e grandes
almas generosas ofereceram a Deus seus tesouros
de obras satisfatórias em favor das pobres almas do
purgatório. Santa Gertrudes, Santa Catarina de iena,
Santa- Liduina e muitos outl'08 santos tiveram esta
generosidade. Santa TeJe::a fez este ato em favor
de um mestre eSpiritual, o Provincial dos Carmelitas,
falecido, e ela libertou-G do purgatório com suu ora
ções. Tod&yia, consideramos como fundador e apósto
lo do ato heróico o Pe. Gaspar Olinden, clérigo regu
lar dos Teatinos . Este sacerdote piedoso tinha uma
devoçio muito· grande pelo Purgatório e sua grande
preocupação e todo seu zelo ardente d empregava em
favor das pobres almas . Lembrou-se deste ato he
róico, desta oferenda generosa a Deus em favor do
purgatório e apresentou-o ao Santo Padre Beato XUI,
que nio s6 o aprov.ou mas o enriqueceu de indulgên
cias e privilégios. Depois, todos os Pontifices confir
m8.I'lllll a aprovação e estimularam e abençoaram tão
belo ato.
1

Bento xm, nio contente de aprovar o ato he
r6ico, ainda fez pUblicamente, e do púlpito, a entre
ga de todos os seus bens espirituais pelos mortos,
como se pode ver nos sessenta sermQes que pregou
sobre este assunto .
Naquela época viram-se Ordens inteiras recomen
darem o ato heróico . O Superior Geral da Compa
nhia de Jesus mandou recomendá-lo a todos oM seu11
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IOU muito o ato heróico e o· Pe. Nierenberg. O Pe. de
Montroy, no leito de morte, nlo só deu às almas o
mérito de todas as obras satisfatórias feitas em vida,
mas a sua caridade se estendeu além , Fez um tes�
t.amento sublime, diz o Pe. Faber ''que não sei de OU·
tro igual" : cedeu sem exceção para as almas do pur.
gat6rio todOs os méritos, orações, Missas, indulgên
cias que a Companhia de Jesus costuma aplicar aos
seus membros defuntos, todos os sufrágios que seus
amigos pudessem oferecer por ele e tudo enfim, pe
las all>wl .
Há muitos exemplos admiráveis de atos ber6i
eos pelo purgatório .
FiDalmente, nos últimos tempos Nosso Senhor
suscitou uma grande alma devotfssima do purgató
rio e fundadora de uma Congregação religiOsa espe
cialmente destinada a sufragar as santas almas e en
tregue toda a Serviço do purgatório num ato heróico
de caridade. Foj a Madre Marta da PrÓvldêada. Der,.
de pequenina, esta serva de Deus sentia grande com
paixão peJas almas sofredoras. Um dia a eneontra..
.ram muito pensativa e grave em meio dos brinque
dos da criançada. - Que esta !)ensando ? - SaMm
no que penso? disse Eugênia ( tal era o seu nome no
século). eu penso numa prisão de fogo de onde não
se pode sair e da qual com uma palavra ee podem
tirar os prisioneiros .
,
Aa companheiras a olharam surpreeod.idas . .. Es
ta prisão de fogo é o purgatório e com uma palavra,
com a oração, podemos libertar as almas" .
Mais tarde foi a fundadora de uma Congregaçio,
única na Igreja, cujos membros se oferecem a Deus
pelas almas e vivem o voto heróico.
Eis como se desenvolv�u. nos ú.ltimoa tempos, a
bela práUca do ato heróico.
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Um ato tio generoso e que nos despoja de ta.o

tas riquezas e nos deixa até sem sufrágios depois da

morte, poderá ter vantagens, lucra muito, porven
tura. quem o fez ? Sim, mil vezes sim! .t um engano
pensar que se perde muito com o ato heróico. Ao in
vez, lucra-se mil vezes mais . Deus se deixa vencer
ent generosidade ? Nio liá gratidão Dll8 almas salvaa
por tio grande socorro ?
O ato heróico é um ato cheio de mérito. é um
ato perfeito que nos faz esquecer de nós mesmos para
cuidar 'de nossos irmios e da f[lória de Deus. Quem
faz o ato heróico aumenta por este ato seu grau de
graça neste mundo e o grau d� gloria no outro. E o
ato de_ caridade que pratica, não há de atrair a mise
ricórdia daquele Senhor que prometeu cem por um
e o reino do céu ao menor bem que se faz·neste mun
do por amor de Deus? • A caridade cobre a mulUdio
dos peeados", diz a Escritura, e este gesto de cari
dade heróica Dão há de obter perdão e descontar mui
tos pecados de quem o faz ? E a indulgência plenária
qu� se ganha com o ato heróico 1 E a indulgência ple
n6r:ia da hora dá morte que nos pertence e nilo pode
mos aplicá-Ia para ninguém 1 E Nosso Senhor se dei
xari. vencer em generosidade? Não tenha receio de
sair prejudicado quem faz o ato heróico em favor das
almas do purgatório. Este heroismo de �ridade será
rf!COmpensado com superabundância de graças neste
mundo e, de glória no outro . Não nos preocupemos
porque nilo podemos dispôr de nossos tesouros em fa
vor de nossos mortos queridos como bem entendemos.
Nosso Senhor cuidará deles muito mais, e nossa ca
ridade lhes há de ser Um refrigério tio grande no
purgatório e talvez concorra para libertA-los do pur..
gat6rio muito mais �p�sa do que se estivessem
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esquecidos .

E para terminar, vejamos as condiçóefõl
dulgências do ato heróico :

c

as in

Para fazer o ato heróico é mister consultar o
diretor espiritual ou um prudente confessor, procurar
conhecer bem o que vai fazer e saber a responsabili
dade que assume. Não se deve fazê-lo levianamente
e num momento de fervor irrefletido. Jt muito sé
rio e é preciso lembrar que é her6h:o! Não é pres
crita nenhuma fórmula espeçia l . Poder-se-ia usar
uma como esta: '"Para vossa glória, ó meu 'Deus, e

para imJtar o melhor poDível o Coração generoso
de Jesus, meu Redentor, a fim de mostrar também
m;nha dedicação para com a SanUssima Virgem Ma
ria, minha r.tãe e Miie das almas do purgatório, en•
trego em suas mãos todas as minhas obras satisla
t.6rias assim como o fruto de todas as que, porven
tura, se venham a fazer por minha intenção depois
de minha morte, a rim de que Ela raça a aplicação
às almas do purgatório segundo a sua sabedoria e
como melhor lhe aprouver". Quem faz o ato heróico
pode lucrar

as

segUintes indulgências, aplicáveis aos

defuntos : uma Indulgência plenária cada vez que se

aproxima da Comunhão nas condições do em�tume; vi·
sita l igreja e oração pelo Papa. Outra Indulgência
plenária cada segunda�feira, ao ouvir Missa peloe

mortos . Os sacerdotes que fizerem o ato heróico go
?.am do altar privilegiado pessoal em todos os dias
do nno. (P. P. O. 547 . )
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E x e m p l o
Um voto beróico
Uma. donzela chamada Gertrudes, acostumara
se desde Of!l mais tenros BJ108, a oferecer por inten
ção das almas do purgatório todas as suas boas obras.
Era tio bem aceita esta devota prática no purgat6·
rio e no céu, que muitas vezes, o Salvador se eom
prazia em designar-lhe as almas mais necessitadas.
Estas, libertad&B pela sua piedosa caridade, se lhe
mostravam gloriosas, para lhe agradecerem e pro
metiam-lhe não esquecê-la no parafso . P88Sava a vi
da neste santo exercfeio e, cheia de confiança, vil
em paz aproximar-se a morte, quando o infernal ini
migo, que de tudo sabe fazer ocasiio para tentar oa
homens, começou a representar-lhe que ela se havia
'despojado de tudo e de todo mérito satisfa.tório -de
cada boa obra e ia cair no purgatório para nele ex
piar em longas penas todas as suas culpas .
� Este tormento de espfrito a lançara em tal de
solaçio, que seu Espoao celeste dignou-se de vir con
solá-la. "Por que, disse ele, ó Gertrudes, estás tão
triste e pensativa ? Tu que outrora gozavas da mais
perf�ita serenidade ? " Ah ! Senhor, respondeu ela, em
que deplorável situação me encontro ! Vêde, a morte
se aproxima, achando-me eu privada da satisfação
das minhas' boas obras, que apliquei pelos defuntos ;
c:om que poderei pagar a dívida que c:ontraf para côm
a divina Justiça?. Replicou.Jhe com ternura o Se
nhor: "Não temas, 6 querida minha, porque ao con.
trário, aumentastes pela tua caridade a soma de teus
merecimentos, e não só ten!i bastantes para expiares
as t�a.s leves culpas, mas adquiristes altfssimo grau
de glória na bem-aventurança eterna . � assim quo
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compensa, que cedo virás receber no JN!.l&ÍSo Q. tua
dedicação pelos defuntos".
Desapareceu a estas palavras, e a alma de Ger�
trudes foi incendiada de um novo fervor e de um
ardente desejo de socorrer as almas dos defuntos.
EnchamO-nos também de zelo e caridade para
com essas almas, 'que rico g&lardão está prometido
nos céus aos nossos esforços. (Dyon, Cart. de nonviss.
apud P. Mart . de Rox de statu animarum, eap. 20.)
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VIA SACRA E O ROSAJIIO

Para alívio das almas do purgat6rio, temos uma
fonte. de indulgências e de riquezas espirituais - é a
Via Sacra. Esta meditação da' Paixão e morte do
nosso divino .Red8J1tor, nos lembra o Sangue'Preeio-
sfssimo derramado pela salvação das almas, e nos faz
pedir pelo Sangue de Cristo a libertação do purgató
rio. Quanto al1vio não trás às almas sofredoras uma
piedosa Via Sacra! 1: uma devoçio santificadora pa
ra nós e um suftágio precioso para as pobres almall.
Dizia São Boaventura: "Si quereis crescer de virtu
de em virtude, atrair para vossa alma graça sobre
graça. entregai-vos muitas vezes ao éxercicio da Via
Sacra". A Paixão de Jesus Cristo é remédio paro
nossa alma pecadora, e este Sangue precioso cairá
sobre as almas como doce refrigério.
Na Vida da V. Maria d'Aiatlgna se contA que
esta serva de Deus tinha o piedoso costume de fazer
todos os dias a Via Sacra pelos defuntos. Depoi.!',
com outras ocupações e devoções, se descuidou des-
ta. Um dia. uma religiosa do mosteiro, falecida hó
pouco tempo, lhe apareceu e lhe disse, gemendo :
".Minha lrmi, porque não faz as estações da Via Sa
cra Por mim e pelas almas como antes ?'' Neste mo
mento apareceu-lhe NosSo Senhor: ..Filha, disse-lhe
o Salvador, estou muito triste com tua negligência.
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t: preciso que saibas que a Via Sacra é muito pro
veitosa para os defuntos, e eis porque permiti que

esta alma viesse reclamá-la em seu nome e t"m nome
da.a outras almas padecentes . 1: um sufrágio muito
importante . Jt preciso tornar este tesouro mais co
nhecidO em favor das almas " .

Des de esse dia, & serva de Deus s e dedicou a es
te exerc(cio e o propagou com muito zelo . Pelo me.
nos às sextas-feiJ"88, si possível, façamos uma Via
Sacra pelos mortoa . Como a Via Sacra, o Rosârio é
um tesouro dos mortos também .
Um dia, São Domingos pregava sobre a eficáei&
do Rosário em favor das almas sofredoras. Era nep;
planlcies do Lanrruedoc. Um homem incrédulo zom
bou do- Santo . Naquela noite teve uma misteriosa
visão. Via as almas se precip!t.aretn nos abismos do
purgatório e Maria Sa.otfasima, com uma cadeif!. de
ouro, as tirava do abiamo e as punha em terra firme.
Era umã imagem do Rosário, cadeia de ouro pela
qual Nossa Senhora arranca do purgatório as pobres
almas sofredoras .
Quantos podigios faz o Rosário em favor dos seus
devotos na vida, na morte e depois da morte no pur
gatório ! Além do mais, o Rosário é um tesouro de
muitas indulgências que podemos aplicar em sufrá-
gio das pobres almas. Vamos rezá-lo sempre, aas
horas vagas, pelas estradas, em toda parte, Dio per
camos o tempo. Aproveitemos para rezar muitos
rosúios pelas pobres almas . Temos tantos parentes
e amigos e tantas almas queridas no purgatório! Va
mos aliviá-las com nosso rosário bendito !
O De Profundis
Que é.o De Profundis7 � o Salmo dos mortos,
a. oraçio que outrora .Q.OS lábios do Profeta. Davf ehe-
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do purgatório a implorar nossa compaixão para com
as pobres almas . É um dos sete Salmos penitencia:is.
O padre ajoelha-se diante do cadáver e reza o De Pro
fundis. Depois, ao vir buscar o cadáver para a sepul
tura, de novo reza o Salmo dos mortos. No cemité
rio e a caminho da sepultura. sem o De Protundis.
Os fiéis, depois do Padre Nosso e da Ave Maria, re
zam o De Profundis . Por que esta prece ? Por que se
tomou a onlÇáo dos defuntos ?-Porque assim come
ça: De profundis . . . das profundezas. . . Não pare
ce um gemido saido do purgatório? O sentido deste
salmo é este : o seu esquema pode ser o seguinte : O
salmista. imerso na profundeza dos pecados, invoca
a Deus (vs.
a 2). Como somos pecadoR&, só a
confiança em Deus, s6 o perdão de Deus nos pode
salvar (3 e
Com muita confiança e um desejo
ardente, o pecador aguarda este perdão (6 e 6) . O
povo. de IsnuH também alimenta esta mesma espe�
rança de perdão e de redenção copiosa (6 a 8) .

1

4) .

Ora, estes gemidos, estas aspiraçOes de reden�
ção e de perdão copioso, este clamor doloroso col��
mos em nossos lábios e suplicamos pelas almas que
sofrem no abismo do purgatório. Nip é verdadeira�
mente próprio e significativo para uma súplica dos
defuntos o De ProfundJs? Eis agora o texto do Sal
mo na tradução nova do Novo Saltério:
.. Das profundezas clamo a Vós, Senhor.
Ouvf, Senhor� a minha voz!
Atendam os VOSSOB ouvidos
O brado da minha súplica,
Si conservardes, Senhor, a memória das ofensas.
Quem, Senhor, poderá subsistir?
Mas em Vós "'lá o penlio dos pecados,
Para que sejais .servido com reverincia.
No Senhor ponho a minha esperança,
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Aguarda minha alma o Senhor, mais do que 08
•latas da noite a a�
Sim, mais do que os vigias da · noite a aunra

aguarde Israel o Senhor,
Porque no Senh.. " mlseri..snlla,
Nele a redenção ahDDdante.
E Ele nsgalará lstael

De todas as BQ88 fniqaidades."

Eis o Salmo na nOva tradução. Muita gente nos
sa o recita já de cor e em outras palavras . Não im
porta. O essencial é que o recitem com piedade e
fervor e se lembrem que é o Salmo dos defuntos, mui
to alivio
trazer às benditas almas do purgatório.

pode

Pritieas devot.as

Há muitos meios de sufragar os mortos . Esco
lhamos a segunda feira consagrada pelà tradicional
piedade do povo a devoção do purgatório. Há o piP.
doso costume de se fazer tudo quanto pOflslvel na

segilnda-.feira pelas almas . Dar esmolas aos pobres,
visitar os doentes, praticar algumas mortificações,
etc. Felizes si pudermos comungar, assistir a SaD
ta Missa 'nesse dia, enfim, fazermos por juntar mui
tos tesouros de sufrágios pelas almas. Temos o Do
mingo, dia do Senhor, a terça. consagrada aos San
tos Anjos, a quarta a São JoH, a quinta ao Santfssi
mo Sacramento, a sexta ao Coraçio de Jesus e à
Paixio, o sábado a Nossa Senhora . Seja a segunda
feira dos fiéis defuntos . Dia do nosso sufrágio, da
nossa caridade para com as almas que padecem nas
chamas expiadoras . Em algumas paróquias e comu
nidades religiosas há piedosos exerclcios neste dia.
Por que nlo havemos de concorrer para que sejam
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eles frequentados os estabelecidos onde não se fa
zem? Muitas pessoas entre nós têm um costume que
às vezes toma um cunho supersticioso: o de acender
velas em portas de cemitérios e em cruzes da estra
da, ou pelos campos pelas almas do purgatório. Nio
poderia ser reprovado si Dlo tivesse às vezes um
cunho muito supersticioso . VeiBs acesas sem ora
ções pouco adiantam para os mortos . A vela é pa.ra
lembrar Cristo, Luz do mundo, e sendo de cera, e ben·
ta, é um sacramental .
Por que riio acender então velas bentas 1 E re
zar maia ao envez de queimar tanta vela, sem um
sufrágio, sem uma prece pelos mortos 1

·NoBBO povo tem uma gn.nde devoção pela veja
acesa . Não a �vamos, mas desejarfamos que hoU
vesse mais compreendo da necessidade da oração
pelos mortos . A vela simboliza a Lu·z que os defun
tos esperam no céu. Diz tantas vezes a Liturgia :
Qae a luz perpétua resplandeça para eles. Talvez por
esta súplica, repetido. muitas vezes, este pedido de
luz, é que o povo tomando num sentido muito mate
rial o belo simbolismo da v.ela, gosta de acendê-la em
profusão . Não deixa dE' ser edificaote e im.pressio.
nante a multidão de velas acesas nas- sepulturas de
D08808 mortos. Disse e repito : longe de mim repro-
var tio piedosa prática,· mas desejaria vê-la mais
compreendida no seu simbolismo e preferiria ver ace�
sas velas bentas nas sepulturas e nos cemitérios .
Nosso povo tem muitas tradições de devoção
• Havia pelos nossos sertões os grupos d�
suplicantes de orações pelas almas, que muitas ve
zes degeneraram em abusos. Estio abolindo um cos
tume piedoso e tocante. Quando morre alguém numa
famllia, durante -nove dias, a contar do dia da mor
te, todas as noites se reúnem os· parentes e amigos
do morto para a recit.aç.io do Terço ou da Novena das

U almas
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Almas em sufrágio do morto . Por que
não conser·
var esta bela tradição ?
Enfim, já vimos e meditamos durante este mês
quanto é necessária e útil a devoçio às santo abnas
do purgatório. Façamos tudo por elas, pobrezinhas,
que só tudo esperam de nós. Sejamos ded.i[\adoa
apóstolos do purgatório!
E ll: e m p l o
Proteçio das 0811las almas
MODB. Loavet., na sua obra .. Le purgatolre "d'á
pns les revelat.lons des Saillts'", narra um fato pro

digioso da proteção das almas aos que a elas socor
rem com sufrágios .
Um padre italiano, Luiz MonaeJ, religioso dos
Clérigos Menores, era um fervoroso devoto das at
mu. Em toda parte e em todas as ocasiões procura
va meios de ajudar as benditas almas sofredoras.
Em uma noite teve de viajar e atmvessar sOzinho
uma planicie deserta. e perigosa, porque, infestada
de bandidos e salteadores, haviam já tirado a vida a
muita gente para roubar. feio caminho, o bom pa
dre não perdia tempo : ia recitando piedosamente o
rosário de Maria pelas almas do PUI'II'&tório. Ao avjs..
tar de longe o pobre sacerdote sôzinho e desprovido
de annas, um grupo de bandidos se preparou para o
88B8ltar e puzeram.se de emboscada. Qual nio foi
o espanto de todos quando ouviram o soar de trom.
betas e um grupo de soldados que marchava armado
aos lados do padre . Aterrorizados, esconderam-se os
bandidos ; pensaram em soldados que os vinham
prender. Viam entretanto o padre muito tranquilo
a caminhar, recitando o rosário. Entrou este numa
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ho8peda.ria próxima . Enquanto o padr« ceava, dois
bandidos curiosos se aproximaram e pel'guntaram
curiosos : - Que padre é este que anda acompanha�
do pelas estradas de soldados que o protegem ?
- Aqui não chegou soldado algum e este padre
nunca andou assim em viagem . . .
Os bandidos, r'\Uriosos, procuraram entrar em pa�
lestra com o sacerdote e perguntaram-lhe do bata
lhão que o escoltava.
- Meus filhos, eu ando sOzinho pelos caminhos.
Só tenho um companheiro, o meu rosário, que recito
sempre pelas santas almas do purgatório para que
elBB me .protejam.
- Pois bem, meu padre, confessa um bandido,
estas almu vos salvaram. Somos �cldos e •táva
mOB na estrada prontos para vos despojar e matar.
E só aão o fizemos poniue um batalhio vos seguia
pela estnala, e, aterrorizados, fugimos e viemos aqui

curiCEOB saber do que se lrala. Cremos que as almas
quais sois tão devoto vos salvaram da morte.
Os bandidos, tocados pela graça, ali mesmo de
joelhos pediram perdão dos pecados e confesaaram
se hu-mildemente.
O Pe. Roasignoll e outros autores contam inú
meros casos de proteção das santas almas em favor
dos seus benfeitores.
Na verdade, mesmo nas coisas- temporais os de
votos caridosos q� nunca se esquecem de socorrer
as benditas almas do purgatório, podem contar COITl
uma proteçio ·segura da divina Providênrda em �
da.'l as circunstâncias dificeis, porque Deus
' sempre
recompehs& esta grande caridade ,
das
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AS ALMAS MAIS ABANDONADAS

Os esquecl.dos . . .
Como já dissemos, os mortos são muito esq�re
cidos. Os vivos os choram pouco tempo e depois os
abandonam para sempre ao esquecimento das sepul
turas, e o que é mais doloroSo, ao abandono e esqueci
mento no purgatório. Há. no purgatório as almas que
chamamos as mais abaadODadas. Devem ser inume
ráveis . Por elas nem uma Santa Missa, nem uma ora
çAo, nem um sufrágio siquer dos que elas amaram
tanto neste mundo, e, quem sabe, encheram de be
neficios e talvez estejam aproveitando o que deixa
ram aqui em herança e patrimônios . Que dura in
gratidão ! Como sofrem estas pobres almas ! O es
quecimento dói :.:tl_uito neste mundo. Que diremos
no outro, no puigat6rio I Então, aquela.!!� pobres al
mas parecem gemer, como o profeta J6: Miseremlni
mel saltem vos am.iel mel, qula- manu Dominl tet.l
git. me! Tende eompahulo de mim, t.ende eompa.i...:io
de mim, pelo menos vóa, meus amigos, porque a mio
de Deus me feriu!
Que gemido. angustioso ! Sim, a mão da Justiça
de Deus fere as pobres almas para santificé.-las'e pu
rificá-las, e elas só dependem de nós . E quando se
veem abandonadas dos seus, clamatn: pelo menes vele,
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meus filhos. meus parentes, meus BllliPa, meus be·
nellciados, vGs que me amastes na t.erra! . .·.

Em vão clamam tanto vezes! Nilo são ouvidas,
porque seus· amigos e parentes, preocupados com os
prazeres, as honras, o dinheiro, as vaidades, nem que
rem pensar nos mortos, e nem se lembram num ato
de fé, que podem seus parentes e seres muito caros
estarem nas chamas expiatórias, a sofrer!
Daí o abandono das pobres almas . Há outras po!
brezinhas que neste mundo nem deixaram amigos ou
parentes . Não têm mesmo quem reze por elas. Po
bres criaturas que deixaram esta vida ignoradas .
Quem se lembrará delas?

� vei'dade que nos desfgnioa mJsericordiosos de
Deus, muitos sufrágios dos ricos Noss.o Senhor apli..:
ca aos pobrezinhos, segundo dizia a Beata Ana Tai�
que numa revelaçio viu a alma de um cardeal sem
receber no pi.uvatório sufrágios de muitas Missas,
porque Nosso Senhor as aplicava pelas almas dos po
brezinhos que morreram e ficaram abandonados. To-
davia, nio deixa de haver no purgatório almas aban •
danadas.
Em Fátima, Nossa senhora pedia orações pelas
alma& abandonadas. Os pasto.rinbos' rezavam : Meu
Jesus, penloai-DGB, llvnol..,.. do fogo do Inferno, li
vrai as almas do purgatório, espeeia]mente as mais
abandooadaa.
2, sem dúvida, uma grande obra de caridade.
Quantas graças Dão podemos alcançar por este ato
de caridade tão agradável a Nosso Senhor!
Vamos, pois, tenhamos caridade, tenhamos pie
dade das pobres almas sofredoras. Deus nilo permi
tirá que sofra muito no purgatório quem neste mun
do socorreu os mortos. Portanto, é de 00880 inte
resse eufragar os mortos . A devoção às almas é mui
to necessária! .Mllh� de fiéis devem sofrer no pur-
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e gastoS· inúteis, orassem e fizessem boas obras e
oferecessem muitos a saflta Missa pelos seus mortos,
não haveria tantas pobres almas abandonadas!
Se ao invés de andarem l procura de centros de
espiritismo para uma absurda comunicação com os
mortos, tantos se lembrassem de que se iludem ou
.falam com o dem6nio iludidos e deixam seuS! parente,:;�
e amigos em maiores penas, ·ai, as pobres almas do
purgatório nio seriam almas abandonadas . . .
Por que flram

abaadonad�! .

Já o dissemos: por indiferença dos vivos e fal
ta de uma fé mais viva no dogma do purgatório. De
pois, temos o costume de canonizar muito depressa
os nossos defuntos. Morreu? S6 nos lembramos das
virtudes e do bem feito pelo falecido. É uma carida-
de, não há dúvida. Paree aepoltisl Perdoemos aos
mortos e veneremos a sua memória. Dos mortos, 0:.1
falar bem ou calar-se. Não recordemos suas misé
rias e pecados . Pobrezinhos, já deram contas a Nos
so Senhor e estão entregues à Divina Justiça . Repi
to, é muito edificante nunrta censurar os mortos e
ter deles boa memória. Todavia, saibamos que a Jus
tiça. a Santidade de Deus, costuma ver defeitos até
nos Anjos, e, para entrar no �u. é mister uma gran
de santidade. Dizemos : era um santo, era uma san
ta, e . . . os vamos deixando sofrer no purgatório.!
Disto é que tinha medo Sio Fl"'lllcisco de Sales, quan
do recomendava muito que orassem por sua ab:qa
depois da morte.

Frederleo Ozanam. recomendava, também, que
nlo o deixassem no purgatório, esquecido, sob o pre
� de que era um santo e tinha ido direito paTa
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algumas almas. Cuidado, poiB; não �onizemos tio
e
i
d
rigoreB da DiviDa Justiça !
Depois, há o contrário : o julgarmo"íl que a pobre
alma. tendo deixado este mundo sem sinais de arre·
pendimento e talvez em lamentáveis condições de pe
cado e de esc.iudalo, e talvez tenha se condenado e
esteja no inferno. A Igreja nunea permitiu que s"e
dissesse que alguém está certamente no inferno. É
verdade que muitos se condenam. mas não podemos
afirmar sem temeridade que alguém esteja conde
nado . Ignoramos os segredós da divina .Misericórdia
e o que se passa com uma alma na hora derradeira
entre o ó.ltimo Suspiro e a eternidade .
N io abandónemoe uma só alma, por mais que
pareça ter sido condenada . A Igreja proibe, é verda
de, os sufrágios públicos pelos suicidas, pelos here
.Jes, pelos pecadores públicos esca.udalosos, mas per
mite os sufrágios em particular e não reprova que
se reze por estes infelizeS, em particular . Ninguém
conhece os segredos da Justiça e da Misericórdia Di
vinas ! Eis porque ficam muitas almas abandonadas.
Rezemos por elas. Talvez estejam no purgatório, e
que purgatório borroso não há de ser o dos que es
caparam da eterna coudenaçiO por um milagre da
Divina Misericórdia!
Oremos pelas almas dos infelizes que deixaram
esta vida talvez em péssiMas condições, sem Sacra
m�tos, em mortes repeotina.e. Só Deus sabe o des
tino destes infelizes! Pelo menos em particular, em
segredo, entre nós e Deus, pOdemos sufragar estas
pobres almas . Dai a necessidade da devoção às al
mas mais abandoua.d.u . O, que para a nossa carida
de, para a Dossa fé, nio haja almas abaodouadas !

:s:s::o:::: =� ��: :� �:;�::e=:�':
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Le�bremo-nos de toda.s, socorramos esta classe das
pobrezinhas que padecem no purgatório!
O. SaDios e as almas abandonadas

Muitos SantOs tiveram esta devoção. Santa ca.
tarina de Geaova, Santa Catarina de Sena, SaDio
Afonso de Llg6rlo, Sio FremiMO .de Sales e prilu:i
palmente o grande apóstolo da caridade, Sio Vicente
de Paulo. Este grande coração, cuja vida se passou
a ajudar os abandonados e infelizes da terra, por este
mesmo instinto divino de caridade se voltava para
as al�as abandonadas ·e sofredoras do purgatóriCl.
Era a sua grande devoção . socorrer � almas mais
aba.ndonadas.
Uma piedosa serva de Deus, Innã Maria Denise
da Visltaçio, e que no século se chamava Mme. Mar
tlpat, pertencente a famflia 114 nobreza, ao envez
de encomeudar a Nosso Senhor a alma doa pobrezi
nhos, recomendava a alma dos ricos e dos grandes
da. terra. Extranharam isto e ela dava as razões :
"São às vezes as almas mais abandonadu e as que
tem mais necessidade de sufrágios. PBB88J'am uma
vida folgada, não fizeram muita penitência e sabe
Deus que terrfvel purgatório não lhes está reserva
do, si conseguiram se salvar. pela DiviDa M:iserie6r
dia". E tinha razão. Além do mais, depois das pom
pas fúnebres nas quais ·entra muita vaidade da fa.
mflia, às vezes segue-sEHIM esquecimento e abando
no completo do pobre morto. Oremos muito pelas
almas abandooadas, porque elas não deixaria de pe
dir por nós quando hõertadu por DOIS80s sufrágios .
Para a Igreja nunca seremos almas abandooadas, é
verdade .
A Igreja, nossa Mie, só ela nu.nea esquece e cada
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ra, lembra, ante a Hóstia divina, os mortos. - M�
menlo! Memento! Lem.bn.i-vos, Senhor-, daqueles que
n• preeed.eram. com o BiDal da fé e agon. desc:aosam
no sono da paz. NW Vos supllcam.os, Senhor, dignai
vos coocedê-la a estes e a tod011 que descansam. em
Jesus Cristo NOBBO Senhor.
Que t,ocante oração ! Só para a Igreja os mortos
hão -silo esquecidos .
Tanta lágrima; tantas flores, tantos suspiros em
alguns dias e meses . Depois . . . o frio e duro esqueci
mento . Dura lei ! 1: verdade, não havemos de chorar
a vida toda os nossos mortos, e a esperança cristã
nos diz, no Prefácio da Missa, dos defuntos que a
vida para eles nio se aeaba, muda...e - Vtta muta·
tur, noo. toDitur. Eles, os nossos mortos, vivem no
seio de Deus . E a maioria deles expia nas chamas
do purgatório . .t uma verdade terrlvel e conso!adora.
E por isto nosso esquertimento é grave e cruel .
Que para nós não h&ja almas abandonadas! Es
tejam todas em nossa lembrança e em nossos sufrá
gios . Depois da morte veremos· quanto nos foi pro
veitosa esta bela devoção e este ato generoso de
caridade .
Imitemos os Santos, que acudiam generosamente
as almas mais abandonadas .

Exemp

�o

Uma alma abandoaada e IIIIYB por Maria
Conta Santo Afonso nas 81188 "Glórias de Ma·
ria", este exemplo que· é a um tempo uma glorifica.
da misericórdia da Mie de Deus e uma prova do
abandono
que pode ficar uma alma no purgatório.

çio

�

-

160

-

Lê-se na Vida de soror Catarina de Santo Agos.
tinho, que havia no lugar em que morava esta serva
de Deus uma mulher chamada Maria . A infeliz le
vara uma vida de pecados durante a mocidade. E já
envelhecida, de tal forma se obstinara na sua per
versidade, que fôra expulsa pelos habitantes da cida
de e obrigada a viver numa gruta abandonada. Ai
mol'reu, finalmente, sem os sacramentos e sem a as
sistência de ninguém . Sepultaram-na no cmnpo, como
um bruto qualquer. Soror Cs.tari.na costumava reco
mendar a Deus com grande devoção lll:l almas de to
dos os falecidos . Mas, ao saber da terrfvel morte da
pobre velha, nio cuidou de rezar por ela, pensando,
como todos' os outro!'!, que já estivesse condenada .
Eis que, passados quatro anos, em certo dia se lhe
apresentou diante uma alma do purgat6rio, que lh-a
dizia: Soror Catarina, que triste sorle é a minha!
Ta encomendas a Deus u almas de lodos os que mor·
rem e só da minha alma não lens lido eompaido?
- Mas, quem és tu? disse a serva d!! Deus. - Eu
sou, respondeu ela, aquela pobre .Maria, que morreu
na gruta. - E como te salvaste ? replicou soror Ca
tarina. .- Sim, eu me salvei por misericórdia da Vir
gem Maria. - E como? - Quando eu me vi próxima
à morte, vendo-me juntamente tão cheia de pecados
e desamparada de Lodos, me voltei para a .Mie de
Deus e lhe disse : Senhora, vós sois o refúgio doa de
samparados. Aqui estou neste estado, abandonada
por todos . Vós sois a minha única esperança, só vós
me podeis valer ; tende pidade de mim. Entio a SS.
Virgem obteve-me a graça de eu poder fazer um ato
de contrição; depois morri e fui salva . Além disso,
esta minha Rainha alcançou-me a graça de ser abre
viada minha pena por sofrimentos mais inteDSOs, po..
rém menos demorados. Só necessito de algumas Mis
sas para me livrar mais depressa do purgatório . Ro·
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ia-te que as faças celebrar. Em troca, prometo-te
pedir sempre a Deus e à SS. Virgem por ti.
Soror Catarina logo fez celebrar as missas. De
pois de poucbs dias, lhe tornou a aparecer aquela al
ma mais n!&plandecente do que o sol e lhe disse: Ago..
ra vou para o paraiso, cantar as misericórdias do Se
nhor e rogar por ti .

21 de No..Vembro

MARIA SANTISSIMA, MAE E OONSOJ.ADORA
DO I'IJRGAT<IRIO

Maria pode socorrer u almu
••um dia, escreve Santa Brigf.d8 nas suas Reve
la.ções, disse-me a Virgem Santissima: - •• Eu sou 8
Rainha do ft:u, eu BOO 8 Mie de misericórdia, e o ca·
'mi.nbo por onde voltam os pecadores a Deus. Não há
pena no purgatório que aio se alivie.. e que por mim
não se tome meaor do que si o fira sem DLlm.'' (1)
Outra vez a Santa ouviu Jesus dizer à sua .M.iie : "Tu
éf! minha Mãe, és. a Rainha do céu, és a Mie de mi
sericórdia, 6s o consolo dos que estio no purgatório
e a esperança dos pecadores na terra". (2) A provi
dencia maternal de Nossa Senhora ae estende sobre
seus filhos na terra e no purgatório. Ela nos socorre
e ajuda até depois da morte nas chamas expiadorru�.
� uma verdade de fé que as almas do purgatório po
dem ser não só aliviadas em seus padecimentos, m3s
até libertadas das chamas expjadoras pel� orações, se
tisfações e boas obras, e pelo Sa.n_to Sacriíicio da Mis-

(I)

(2)

Revel . Ban�t. Dlrgltae - I, VI .
I d em - Ce.D. X , 1 - CO.D, XVI.

- 163 sa, enfim, pel05 sufrágios dos vivos. Todavia, a IgrejR
nada definiu sobre o socorro que possam os Santos
do céu dar ·às almas padecentes. Não houve necessi
dade de URl& definição, porque o que os herejes con
testaram desde Lutero principalmente, foi o sufrágio
dós vivos e até a existência do purgatório. Quem en
tretanto pode nepr que a Igreja triunfante possa au
xiliar a Igrejá padecente?
Segundo Santo Tomás de Aquino, duas cois3s
concorrem para que o sufrágio dos vivos, aproveitem
aos mortos: a caridade que une a todos, e a intenção
que tem eles de socorrer os mortos . Quanto ao prj..
meiro, nenhum. meio existe maior de um vinculo de
caridade que o Santo Sacrif(cio da :Missa, o Sacra
mento que é o vinculo dos fiéis da Igreja . Quanto la
outra, a oração, te1J) a vantagem de levar nossa in
tenção diretamente a Deus quando se invoca a Divi�
"'
Misericórdia.
Ora, quem pode negar que os Santos do céu já
purificadOB, possuam a caridade em estado de perfei
ção na glória e a intenção reta de ajudar às Oenditas
almas sofredoras? Qu�m melhor do que eles conhece
o sofrimento daquelas almas 1 Nio há dúvida, os San
tos na glória podem e soc.ori'em as aJm.a.s do pnrgr.
tório. Quanto mais a Rainha dos Santos !
Contestaram a.fguns com subtilidades teológicas
que Maria nada poderia fazer pelas almas entregues
à Justiça Divina no purgatório . Alguns autores, diz
o piedoso P. Faber, pretendem que a Santíssima Vir..
gem não pode ajudar as almas do purgatório sinio de
uma maneira indireta, porque não está maia em esta
do de· satisfazer por elas . Não gosto de ouvir isto .
Nio gosto que falem de uma coisa que -nossa terna
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Pois si Maria tem todo poder no céu e na terra.,
ai é Mãe dos remidos, Mie de Deus, não bã de poder
socorrer como e quando queira os seus filhos da Igre
ja padecente ?
Sim, Dio há teólogo seguro que o conteste, e a
tradição de tantos sécu1os confirma esta eonsoladn
ra verdade: Maria socorre seus fiéis servos depois da
morte . Estende até o purgatório sçu manto prote
tor de Mile-e Refllgio dos pecadores .

Como BO<Orre lllar!a as almas spfredoras7

Há muitas maneiras do poder misericordioso de
Maria socorrer As benditas almas. padecentes. O pri
meiro melo e mais frequente. diz o Pe. Terrien, S .
J . ( 4 ) é d ' pensamento e a vontade que inspira 8('18
fiéis aioda vivos neste mundo, de orar, sofrer e tra
balhar pela libertação das pobres almaa. Quontos de
votos de Nossa Senhora não sentem de repente uma
inspiraçio, um desejo de sufragar os seus mortos
queridos ou o desejo de trabalhanm pelo sufrágio �o
purgatório! t a Mie bendita quem inspira estes bons
desejos e resoluç6e8. Não tem Ela nas mãos os cora
ções de seus filhos ? Um dia um-santo. Irmão coadju
tor da Companhia de Jesus orava fervoro&amente
diante de uma imagem da. Virgem Imaculada. En
quanto rezava. ve.iu-lhe um certo escri.pulo do pouco
zelo que tinha em orar e sufragar as almas do pur
gatório. uma voz misteriosa lhe disse. entio: -

(3) hber: "TUd9 por Juu•" - c. IX - Purp.lórlo. I.
( 4 ) Terrlen, EI . J . - Lo. Mere de Dleu et la. Men de bo

mCOJ - Tom. 11 - IJb. X, cap ..

li .
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- Sim, minha Mãe, o farei doravante, respondeu o
piedoso Irmão. E desde aquele dia se entregou ls
boas obras e sacrifícios e orações pelas almas. (6)
Quantas vezes Nossa Senhora em tantas reve�
Iações particulares pediu orações pelos mortos ! Ain·
da em Fátima recomenda aos Pastorinhos a jaculatC...
ria: Meu Jesqs, perdoai-nos, livrai..aos do rogo do in
temo, aliviai as almas do purgatório, espec:ialm.enl�
..as mais ahandoaadas!" Maria, pois, ajuda os fiéis do
purgatório inspirando sufrágios aos seus filhos da
teiT8 e depois, oferecendo por estas almas cativas,
nio as satisfações atuais, pois DQ céu não há sofri·
mento nem expiação, mas o que Ela padeceu e mere
ceu neste mundo . Haverá maior tesouro depois dos
méritos de Cristo que 08 méritos de Maria?
Maria SaDtlasima, pois, por estes dÕis meios po..
de e realmente socon-e as almas. A Igreja, ua. sua
liturgia. confirma esta piedosa crença e esta verdade
consoladora quando assim ora na Missa dos Defun

tos: "ó Deu que perdoais aos pecadores e desejais
a salvação dos homens, imploramos a vossa clemên

cia por Intercessão da Bem-aventurada Maria sempre

Vi.rgem, e de todos os Santdi em favor de nOSSOB Ir
mio&, parentes e benfeitores que sairam deste mun- ·
do, a fim de que alcancem a bem-aventurança eJema "•
.Por terem as almas maior precisão de socorro,
escreve Saato Afonso de LtgWI.o, empenha.-se a Mãe
de Miserie6rdia com zelo ainda mais inteuo em au
xiliá-las. Elas muito padecem e nada podem fazer
por si mesmas. Diz Sio Bemardino que Maria desce
ao cárcere do purgatório onde tem certo dom.lnio e

\
(5)

l.a l'uente - V14a dei P. l:la.lta.zar

Ah·are-e - C. 44.
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Cristo . Trás alívio A:! almas. Aplica-lhes o Santo es
ta palavra do Eclesiástico : Caminho por sobre as
das do mar (6) . Compara as ondas às penas da pur
gatório, porque sio transitórias, e por isso diferen
tes das do inferno, que nunca passam . Chama-as on
das do mar porque aio penas muito amargas. Os de
votos da Virgem, aflitos com estas penas, são por Ela
visitados e socorridos frequentemente. Eis pois com�
socorre Maria as almas do purgatório.

oo

NOBSa Senhora do Carmo, Mie do purgat.6rio
As aparições da Virgem Misericordiosa a São Si
mão Stokler e ao Papa João XXII são muito conhe
cidas e hoje a piedade de toda Igreja tem na devoção
à Virgem do Canno um motivo para chamar a Nossa
Senhora Mie e Rainha do purgatório. Diz a Mãe de
Deus a Sio Simão : "Recebe, meu querido filho, este
escapulário de tua ordem como sinal distintivo da
minha confraria e prova de privilégio que obtive para
ti e para os filhos do Carmo. Aquele que morrer re
vestido do escapulário será preservado das penas do
outro mundo. J!: um sinal de sah·açio, uma defesa
nos perigos, o penhor de paz e proteção especial até
o fim dos séculos" . Promete a Virgem a proteção aos
seus fiéis devotos do escapulário . Eata promessa foi
confirmada setenta anos depois, após uma revelll
çilo feita por Maria ao Papa Joio XXfi. Declarou
este Pontifice numa Bula, que estando em oração.
Maria lhe apareceu e disse : João, Vigário de meu Fi-

(I)

ICccl.

Afonao - I .

XXX IV,

8 -

pQr. Cap. Vlii.

..Glória&

de )hrlll "
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- 167 lho, és devedor da alta dignidade a que ei1ego.ste a
mim, que ·pedi por ti. Eu te livrei dos laços dos teu!"
adversários; espero de ti uma confirmação da Ordem
do Carmo, que me foi sempre especialmente dedicada.
Si entre os religiosos ou confrades, quando mor:rere.m,
se acharem alguns cujos pecados tiverem merecido o
purgatório, eu descerei como terna Mãe no meio de·
les, no purgatório, no sábado que seguir a sua morte.
Livrarei aqueles que eu lá encontrar e os levarei à
Montanha Santa, à feliz morada da vida eterna."
't Maria revelando-se Mãe carinhosa das almas
do purgatório.
A arte cristã sempre representa a Virgem do
Carmo estendendo o seu escapulário sobre o purgató
rio onde as almas em meio du chamas expiadoras le
vantam os braços e olhos suplicantes implorando a
misericórdia .da boa Mãe e procurando no .escapulá
rio um meio de saírem das chamas .

•

Como isto é significativo e simbólico ! Não é est�
a Missão da Virgel'n Santissima, Consolo e alivio e
libertação do pú.rgatól·io e o que encontram com segu
rança os devotos verdadeil·os de Maria SanlissimP.?
Podemos crer no grande privilégio dos Carmelitas. A
Sagrada oCngregação das Indulgências em 1.0 de De
zembro de 1886 decidiu: "Sejà' Jlermitido aos Padres
Carmelitas pregarem ao povo que se pode crer pie
dosamente na assistência que esperam os Irmão;i
e confrades da Irmandade de Nossa Senhor.a
do Carmo, a saber : que esta Senhora ajudará com
suas orações \�Dtfnuas e sufnlgios e mérilos "@ com
uma proteção especial depois da sua morte (princi
palmente ao sábado, dia que lhe estú consagrado pela
Igreja), aos irmãos c eonfrades falecidos na carida
de, com a condição de que tebham levado durante a
vida o escapulário, guardado a castidade de seu esta
do, rezado o Oficio Parvo, ou si não puderam rezá-)o,
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de carne Il88 quartas e sábados,..
Este decreto foi publicado em Roma em 15 de
Fevereiro de 1616 pelo Saut.o Oficio . Ora, nlo é 1.1.
Igreja confirmando a consoladora doutrina da assis�
têneia e proteçio de Maria sobre o purgatório? Invo
quemos sempre a JOe querida daa pobres almas Jo
purgatório . SejaQJ.Oe devotos da VJrgem âo Carmo
·
e do Santo Eeeapulário .
E ll e m p l o

Maria liberta as 8811la$ almas DBB suas r�tas
Diz o Venerável Dionlzlo Carluziano que eada
ano, nas grandes festas, a Mãe de Deus desce ao pur�
gatório e liberta muitas almas do sofrimento, levan
do-as para a glória, so'rlretudo nas festas da Páscoa,
do Natal e, da Assunçio . Slo Pednt DamJio cODta B
propósito um caso que diz ter ouvidO de um sacerdo
te fldedlpo. Vou traduzf.-lo do latim tal como o dei
xou escrito Sio Pedro Damião:
"Uma mulher em Roma entrou no dia da As-
sunçilo na baafllea . erltrida em honra da Santfssima
Virg'elll no Capitólio. Grande foi a sua surpreza ao
ver ali uma du suas vizinhas, que um ano antes ha
via morrido. NAo podendo cheaa.r-se a ela pela multi·
dio que enchia o templo, foi esperá,..la ao sair da igre.
ja nfrma da!'l Mlaa estreitas da cidade, por .onde havia•
de passar.
- Não és Maroz.Ja, minha vizinha, lhe per�•
tou, que morreu há cerca de um ano 1
- Sim, sou eu mesma.
- E como estás aqui?
E Marozia confessou que havia sofrido muito no
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tou: "Hoje porém a Rai.oha do mundo rogou por mim
e tirou a mim e a muitas outras almas do lugar ela ex
Piação e 6 tão grande o número das almas libertadas,
que sobrepuja aos habitantes de Roma . Eia porque
visitamos, em ação de graças, os lugares co�agrados
à nossa gloriosa Rainha''.
E como prova da verdade da aparição, auunciou
que a sua amiga dentro de um ano morreria também.
O que de fato aconteceu",,
Santa Francisca Rom&Da, favorecida com. tan
tas visões, eontem.plon também, num dia da AB&Ul!.
çio, o triunfo de Maria e uma multidão de almas liber
tadas do purgatório pela intercessio da Mie de Mi
sericórdia. - (S. Petr. Damian. Qpusc. XXXIV Disput. de varüs apparition, et miracu1is . C .. S. P .
J,. CXLV

-

586-587.)

22 de Novembro

OS PECADORES OU AS ALMAS?

Levanta-se &AUestão célebre - o que será mais
útil e necessilrio: rezar pela conversão dos pecadoreH
ou pela libertaçio das almas do purgatório ?

A dizer a verdade, penso que não h á esco:ha en·
tre as duas obras. Ambas são necessárias e não é
possivel que quem ame à Nosso $en or possa ficar
indiferente à sorte de tantos miseráveis pecadores
arriscados a se perderem eternamente. Que zelo nAo
precisamos ter pela salvação das almas remidas pelo
Sangue de Cristo! .. Os pecadores estão arriocados a
se perderem, e no caminho da eterna condenação, di
zem, e as almas estão já na segurança"'.do céu . Sob
este aspecto parece mais necessária realmente &; ora
ç.Ao pelos pecadores . Toda'(ia, sabemos que a glória
de Deus exige a libertação das pobres almas, almas
queridlUI, cuja sorte depende de nós sOmente . Que
ser{� delas sem nós ? O pecador abusa da graça, eetá
no tempo de poder lucQ�,r méritos e graças e nilo
aproveita. põe obstáculo aos nossos esforços, nio
aproveita muita vez o que fazemos por ele . Feia opi
nião de vários autores piedosos e teólogos, e entre
outros o rei dos teólogos, Sa.Dto· Tomás de Aquin9

�
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com a sua autoridade de maior Doutor da Igreja,
afirma que Deus acolhe com maJs fervor a �
que Lhe fazemos pelos
do que a que Lhe di
rigimos pelos vivos.
Eis a razio porque às vezes nilo alcançamos gra
ças por nenhum outro meio sinio pelo sufnigio dAs
benditas almas do purgatórlo . Deus que t.anlo deS(>..
ja a posse no céu das almas queridas, abençoa mil
vezes tudo quanto fazemos por elas. Santo Agosti
nho, outro Doutor da Igreja, diz; "Nada há mais
agradável ao Senhor que o alivio dos fiéis defuntos.,.
E o grande orador sacro Bourdaloue o prova 'om 8P.·
rios argumentos : "Não há um apostolado mais belo,
mala llierilório. 11: mais belo e mais meritório ainda
que a eonvenio doe pecadores, dos lnftêis e dos

mortos

pagioo".

Trabalhar pelas almas 4o purgatório é ter a doce

certeza de que nli.o trabalhamos em vlio, porc;,ue nada

se perde de nossos sufrágios. Os pecadores resistem à
graça. As santas almas aproveitam todos os nossoa
sufrágios . No purgatório, diz o P. Faber, não se co

nhece a ingratidão .
Tudo será retribuído magnificamente um dia aos
•
benfeitores.
O mais prático, então, serã trabalharmos com
grande zelo pela conversão dos pecadores, - fa?.ermo_s
um bom apostolado, um generoso sacrificio para le
var almas a Nosso Senhor e oferecermos todos o�
méritos desta obra divina, desta. obra de cariC:ade es
piritual pelas almas do purgatório. Está ' solucionadtl·
a questão, sem inúteis e eútis discussões . - O mais
perfeito e o melhor, é trabalhar pela conversão dos
pecadores em sufrágio das almas ào purgatório. E em
nossas orações fazermos a mesma coisa. Unir nosso
grito de compaixão pelas almas sofredoras, au grito
de compaix.io pelos pecadores .

-
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� célebre

Sio I�uiz Ber:trio, dominicano, celebrava Irequen

temente a Santa Missa pela conversão dos ·pecado-
res, e raramente o fazia pelas almas do purgatório

Um dos lnnãos da brdem lhe perguntou porque
assim procedia.
- Ora, meu irmão, as.almaa do purgatório têm
já garantida a sa.tvação eterna e os pecadores, coita
,dos, estio expostos à eterna eondenaçlo do mfemo.

- Sim, é verdade, rEiilponde o Irmio, mas, há
outra conaideraçlo a fuer e bem séria. Supoubamos
que dois pobres vos pedem esmola . Um, é estropiado
e pai'Blitieo,. absolutamente incapaz de se mover por
ai, Dio pQde ganhar a vida, é-lhe impo:�sívcl traba
lhar. O outro, ao Invez, .é moço, forte, está na misé
ria e implora a vossa caridade . A quem dareis de
preferência a vossa esmola '!
- Ao que não pode trabalhar . . . responde o
santo .
__,. Pois bem, mel.l caro padre. as almi13 do pur
gatiirio estio neste caso .. Nada podem fazer por si.
Para elas acabou o tempo d11. penitência e do mérito,
da oração e das boas obras . Dependem de nós, da
nossa caridade . O pecador, neste mundo, pode -tia..
para sua salvação, tem os meios e a fjraÇa à
sua diaposiçlo. Nilo voa parece, meu padre. que as
almas do purgatório sejam mais necessitadas que os
pecadores. das nossas orações ?

Lalhar

Slo Lulz Bert.rio meditou seriamente nas razões
do Irmio e dali em diante orava pelos pecadoreé;""sim.

mas veiu mais em auxílio das pobres almas do pur.

ptório.
Realmente. neste mundo o pecador pode traba·
lhar pela sua salva.ção e abusa da graça. Si um po..
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brc quo necet-�sita de esmola, sim, mas pOrque não
trabalha-._ � almas alo os pobrCs sem ninguém por
elas . Não podem mais lutar nem merecer Como nós.
Para elas passou o tempo de lucrar. Estão entregues
à DiviDa Justiça.
Todavia, creio que nesta _materia só Deus pode
.
julgar .
A razio de SaDio Toauls de Aqulao é bem oério:
os sufrágios pelos mortos são mais-agradáveis a Deus
que os que fazemos pelos vivos, porque aG.ueles se
acham em mais premente necessidade e não podem
·
se valer a si mesmos .
Os Santos que tiveram contaeto com o purgató
rio em revelações particulares, puderam nos dizer Q
quanto senQram a neceasi�e � orar e sofrer e su-.
fragar por todas � mauelru 88 pobf'!S .�.�<

:f:: A��
err:.�:�
=•�dade
e éstlo 8l'l'is,CadÓS à ·�
Ruõeo para socorrer as almas do pargatolrlo
Estas raz6es aio múltiplas e já as recordamos
aqui em outros lugares. Sugerimos aiaumas outras.
O amor de Deus. Si amamos a I;eus niio
havemos de querer vê-lo glorificado e amado cada
vez mais pelos seus eleitos 'l Onde se encontra a per
feição do Amor? No eéu. Uma alma salva dá tanta
glória a Deus e vai Para o seio do Amor eterno I Tudo
que fazemos pe!o DOfiBO pr�Kimo glorifica a Deua.
Nosso Senbor mostrou o. valer das obras de ca
ridade quaDdo diftle que seria feito a Ele mesmo Q
que fizermos ao próKimo. Que maior obra de caJi
dade que socorrer as pobres almas, como já vimos na
opioiio de Sio Franeisc:o de Sale67 Ora, o que ma..is
A primeira,
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glorifica a Deus é a alma na posse da eterna glória .
'N'io é P9is, uma necessidade para quem ama a Deus
desejar ver mais &mado no céu pOr algumas almas
salvas do purgatório ? Si há muita alegria no céu
quando se converte um pecador, há maior ale.gria ain
da quando um Justo entra na Glória. Eis mais um11
razão para trabalha-rmos pelas almas do purgatório a . glorifica.ção dos eleitos .
E depois a gratidão . Temos o dever de justi�a
e de gratidão para com os mortoa . .Havemos de so
con'Hos porque muitos deles sio nossos pais, P"-·
rentes, amigos, súditos, e talvez muitos estejam Si\o
frendo no purgatório por noBBa causa. por noaso mau
exempfo, por algum· eecindalo que lhes demos . Só
Deus sabe quanta repercussão têm nossas faltu!
Não é um dever orar peloa mortos ? Cuidemofi da con
versAo dos pecadores, mas não nos esqueçamos des
te dever de justiça e de caridade. Dever muito mais
grave do.que estamos pensando.
Não hesitemos - vamos dar nossas prt4'erên
cias ao sufrágio pelas santas almas, embora ,nunca.
deixemos de orar, trabalhar e sofrer peloz:s pobrct�
E demais, a devoção às almas é muito
proveitosa e santificadora e concorre para nosso pro
veito espiritual, nos santifica e nos· torna mais
para rogar e trabalhar pelos pecadores .

pecadores.

u.J?tos

Tivéuemos sempre o purgat6rio diante dos olhos
e nilo viveriamos assim, na tibieza, nd' orgulho, na
sensualidade, numa vida eepirituai tão relaxada !
Realmente, quem pensa, quem medita ee&iamen
te na Justiça. Divina dos tormentos da expiaçlo além
túmulo, vê, à luz dus chamas do purgatório, como é
horrendo o pecado, e como é preciso ser" puro, santo,
e trabalhar nesta vida para obter o mérito das boa!l
obras e se preparar para a eternidade !
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Salvo pelas almas do purgatório
Nos arredores de Roma vivia um moço cuja vida
de escândalos e de pecados era bem conhecida de l:o·
dos . Todavia, o infeliz, apesar de tão pecador, con
servava a fé e nio deixava a devoção de sufragar
quanto podia as almas do purgatório. Mandava cele
brar Missas por elas, rezava e dava esmolas aos po-
bres nesta intenção . Era a única prática de piedade
em meio de tantos pecados . Naturalmente, e::.te moç'l
com seu temperamento arrebatado e valentáo, tinha
grande número de ioimigos, e andavam estes plane
jando matA-lo em um momento oportuno. Sabiam os
inimigo& que havia de passar ele pela estrada de Tri
voli e preparam-lhe uma emboscada. Ao se aproKi
mar da ·estrada, numa. eneruzi1hada perigosa, a ca
valo, deu com um pobre moço enforcado numa árvc;..
re. Era um criminoso condenado à morte, cujo cadt
ver ainda pendia para escarmento dos bandidos. O
jovem tinha costume de nunca deixar de rezar pela
alma de quantos via mortos . Parou, desceu do cava
lo, ajoelhou-se diaate do cadáver e rezou por aquela
alma . Uma voz misteriosa se ouviu: desce e corre.
porque te perseguem ! Assustado, desceu, corretKI.o
estrada. Os inimigos descarregaram � armas
e como viram o cadáver do enforcado caído, julgaram
ser o jovem, e fugiram às pressas .'
Uma voz se fez ouvir, então, ao jovem : meu
amigo, aquela descarga deveria te matar e lançar tua
alr��a pecadora no inferno . A misericórdia de Deus
te salvou pela caridade que praticas para com ae al
mas do purgatório. Elas te socorreram . Muda· dt
vid� enquanto é tempo .

pela
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O moço, todo contrito e sinceramente arrepeodj..

do da sua má vida. :resolveu deixar o mundo; entrou
numa ordem austera. fez penitência e levou vida san
ta até o fim dos seus dias . - (Citado por Rossing.
noli, s.a maravilha - e J. B . MannJ, Sacra Trig.
Dise. 12 . )

23 de Novembro
AS ALMAS DO PURGAT6RIO NOS AJUDAM

O m�rito do sufrágio
Que os sufrégios que prestamos às pobres olmas
sofredoras do purgatório seja uma obra muito meri
tória e. receberá certamente graude recompensa (1,•
Deus, nenhum teólogo o contesta. Jt uma obra de ca
ridade, e NOBSO Senhor, que promete recompeD88. até
a um copo de água dado em seu nome, como não' h9.
de aer propfcio a quem socorre as mais miseráveis e
infelizes e desprotegidtlB eriaturas: as pob1-es almas,
que nadã podem faze:r:: por si pa.ra se livrarem dos tor
mentos a que estio submetidas pela Divina Justiça e
dependem da nossa caridade ! 1: certo que as almas
libertadas das chamas da expiação, no céu, interce
dem por seus benfeitores, porque estão cheias da Di
vina Caridade e
em, como os Santos, nos valer
neste mundo . Portanto, o médto que adquirimos com
a caridade do sufrágio será bem recompensado por
que a ingratidão nunca entrou no céu e as santas
almo salvas por nós serio nossas advogadu e tudo
faria por nós junto de Deus.
Sio Fnmclseo de Sales vê no socorro que preEI
tamos às almas, todas as obras de caridad� . '"Não é
yisJtar os enfermos, diz o Santo Doutor, obter por

pÓd

- 178 nossas orações o alivio das pobres almas que sofrem
no purgatório? Não é dar de beber aos que têm sêde
tio grande da visão de Deus, dar o orvalho da nossa
oração As que estão entre as chamas? Não é dar de
comer aos que têm fome, ajudá-las pelos meios que a
fé nos oferece? Não é verdadeiramente liiJertar CFI
prisioneiros? Não é vestir os nús e lheB dar uma ves
te de luz e de glória? Nio é dar hospitalidade, dar
entrada na Celeste Jerusalém e fazer as alJilas ami
gas de Deus e dos Santos, fazendo-84 moradorae: eter
nas da Eterna Sião ? (1)
Ora, si Nosso Senhor declara que no dia de Juízo
hê. de dar o céu e uma grande recompeua ás obras
de caridade, nio há de recompensar generosm:nente
estas obras de caridade para com os benditas almas ?
Tem muito mérito o sufrágio, o socorro às ben
ditas almas .
Diz também o piedoso oratoriano Pe. Faher (2),
como que comentando São Francisco de Sales : .. A
principal devoçio _da Igreja consiste 1188 obras de mi
sericórdia, e vêde como elas se encontram todas reu
nidas na devoção para com os mortos! Ela. sacia a
fome das almas dando-lhes Jesus, o Pilo dos AnjQS .
Para estanea.r a sêde inextinguivel que as devon,
apresenta-lhes o Precioso Sangue de Jesus. Dá, aos
que 'estavam nús, a veste dá glória . Yisita os doen·
tes, consola-os e dá-lhes remédios. Livra os cativos
de cadeias mais terriveis que a morte e os põe em
liberclacle celeste e eterna. Acolhe os peregrinos c
lhes dá a hospitalidade do céu. Sep�lta os mortos

(1) L'F.Bprlt

L.
'CV.

(2)

de S&lnl F1·an�,:ola de Sll.llea - 11

FlLI.Ie1· - O Pun:ILlúrlo - 311 .
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no seio de Jesus para que aí gozem o eterno des
canço"-.
õ, quando vier o dia de Jufzo, felizes os que ti
verem socorrido as pobres almas ! Quanto mérito neli
ta obra de caridade - o SufrágiÕ dos mortos !
Podem aa almas interceder por nós?
Já nilo contestamos que possam as almas no..�
ajudar quando no céu, e que Deus pelos mél·itos dn
sufrágio e da grande obra de caridade que praticamos
soeommdo o purgatório nos conceda multas graços
e tudo podemos alcançar só com o mérito de tio bOa
obra. Todavia, vamos mais além e podemos afirm�r :
as almas pOdem nos ajudar mesmo no purgatório.
Alguns teólogos o negam . Todavia a quasi maioria
deles e muitos dos mais autorizados, afirmam que as
almas mesmo no purgatório, no estado de sofrimen
to, podem interceder por nós. A Igreja, apesar do
silêncio sobre a questão, permite no entanto a ora
ção dos fiéis às almas e deixa esta devoção &e desen
volver cada vez mais. Grandes Santos e até Douto
res da Igreja tiveram esta devoção e a aconselharam
muitos autores seguros . Nas cataeumbas se encOII·
tnun inscrições como estas : que tua alma repouse em
paz! Reza por tua irmã. .t uma oração pelo defunto
e uma prece ao defunto.
Diz o grande teólogo Suarez (3) que em geral as
almas do purgatório podem orar pela Igreja militai!·
te, e isto é conforme a idéia que devemos ter da Bon.
dade de Deus. As almas do purgatório são S&Dtas e
devem rezar como os_Santos rezam. E, como os San<n

J..l b.

1-

.o.=- orat.

-
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tos, são atendidas na medida da glória que deram a
Deus quando estavam neste mundo. O sofri111e11to
em que elaà estio, longe de diminuir, aumenta. o va
lor e a eficác� das suas orações. Dizia um piedoso
autor : "aqui na famllia da terra. os pedidofl e as. sú
plicas de um membro doente e que padece mais, nio
sio atendidas com mais carinho e simpatia.? Nio siG
as almas os membros doloridos da lgrejn ?'" (4)
Dizem alguns que as almas do purgatórJo nio
podem nos valer porque nio podem conhecer nossas
necessidades. Ainda que assim fosse, responde Sua
rez, as almas pedindo pela Igreja militante nos f�
participantes da sua orqio em nosso favor. E nio
pÔderJam ter conhecimento de nos888 necesaidadea
pelo ministérip dos Anjos ? Diz Santo Tomás: ..As
almas dos mortos podem se interessar pell)8 vivos
ainda que ignorem o seu estado, $8Sim como cs vJvoa
podem se interessar pelas almas ainda que as igno
rem . Podem as almas do purgatlirio conhecer as ne
cessidades dos Vivos pelas almas que partem dta�e
·
mundo, ou pelos Anjos . (5)
Portanto. não podem as almas se intercssarem
pela nossa sorte neste mundo e rezarem poo· n6s 7 f:
sentença co-:num dos teólogos, diz Sio Roberto Bel&t
mino que as aJmas podem rezar pelos vivos. (6)
Dizem também que o sofrimento das pobres almaa
é tio intenso e profundo, que elae nio podem penear
em nós nem nos valer. ·
O sofrimento das santas almas nio as torna
egoistaa e não.. lhes tira o sentido, o conhecimento da
extrema necessidade em que nos ençOntramos m)li-

(4)

Juate - t.e

(6)

Sum�

(8)

R.

P\Jrgatolre - Cb.Q.p. rv - 11 part.
Theol . I - que-at. 89 _:. o.rt. 11 QO 1 .
BelarJD . - I>c Put'Bntorlo - 1, :l e u .
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ta vida. · As almas do purgatório estão numa ordem
sobrenatural superior. Podem, pois, interceder por
nós. 1: doutrina de muitos Santos Doutores e teólo
gos seguros.
As almas do purgatório 0011 sowrrem
As almas do PDI'I'&tório podem nos ajudar e o
mérito da caridade . de nossos sufrágios tudo po(le
uos alcançar da Divina Misericórdia em nosso favor.
Pois estas benditas almas nos ajudam realmente e a
experiência tem provado há tantos séculos quanto é
eficaz invocar a proteção do purgatório.
Sim, as almas do purgatório por si não podem
merecer na outra vida. mas podem fazer valer em no!'lu ad
fo:�
v:·a:.:�� :. =.
am&�d���
tores da Igreja, ensinarmn que podemos. invocar a
proteçio das almas do purgat6rio para obterem de
Deus favores de que necessitamos . Dizia Santa Tere
sa: '"Tudo quanto peço a Deus pela lotereessio das
almas do purgatório me é macedido". Demos sufr.i
gios às almas e Deus por esta caridade nos ajudará.
pelas orações e os méritos destas santas ahnas liber
tadas das chamas expiadoras .
Santa Catarina de Bolonha escrevia: "Quando
quero obter com &eg1II'8IIÇ8 uma gnça, recorro às ai..
mas padecent.es e a gra� que suplico sempre me é
fOD.cedlda".
Daf as expressões do Santo Cura d'Ars, que sem.
pre repito: "SI SODbéssem.oa qaio gnmde é o poder

das santas almas do pargal6rio e qaantas gi89I8 po
demos alc:aD9lr por sua intercessão, aio seriam. elas
tio -uecldas".
Vamos, pojs, tenhamos caridade, tenhamos pie-
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dade das pobres almas sofredoras . Deus não perml�
tirá que sofra muito no purgatório quem ne3te mun
do socorreu os mortos . Portanto, é de nosso interes
se, sufragar os mortos . A experiência o pi·ova mil
vezes quanto a devoção às almas é útil e vantajosa
aos vivos. "0 que nós lhes dermoa em sufra&�OS, diz
Santo Arnbró8lo, se muda em graças para n68, e os
havemos de achar depois da morte'".
Nas revelações de Santa Brfgida (7) iê-se que
a Santa viu um Anjo que descendo ao purgatório para
consolar as almas dizia: Bendito Seja aquele que ain
da na terra, enquanto vivo, ajuda as almas do pur
gatório com orações e boas obras !
E ao mesmo tempo, daa profundezas do abismo
das chamas do purgatório, se ouvia um côro de vozes
suplicantes : 6 Jesus Cristo, justo Juiz, em nome de
vossa misericórdia infinita, não o1heis nossas fal�
inumeráveis, mas aos méritos de vossa preciosa Pai
xão. Ponde, Senhor, 1o coração dos eclesiásticos um
sentimento de verdadeira caridade, a fim de que por
suas orações, suas mortificações e esmolas e as in
dulgências que nos aplicarem nos soconam em m.s
sa triste situação.
Outras vozes respondiam: Graças, mil graças aos
que nos aliviam em DOSSB8 desgraças. O Senhor, i:J.ne
o vosso poder infinito dê o eentuplo aos D0680S ·bet.
feitorea que os levam à morada da vossa eterpa luz.
As sailtas a1ma"s repetem sempre esta súplica em
favor dos seus benfeitores .
Diz a Sagrada Escritura : Benefac: justo et. inve
nies retribat.ionem magd.am. Fazei o bem ao justo e
tereis grande recompeRBB. As almas do purgatório
(7)

Rcn-el.

-
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são 88Jftas almas de justos, cheios de mêritos e
virtudes . Quanta santidade naquelas chamas expia
donlS ! Pois bem . Tudo o que fizemos por elas terá
graflde recompensa. 1!: a palavra de Deus que no-lo
garante!

E �: e m p l o
A criada

devota das almu do purgatOrio

Diversos autores, entre eles Berlious:, no Sf'U
"Mês das Almas", Mons. Louvet., no seu "Le Pur
gatoire", narram este fato, que este último autor di?.
ter se dado em Paris e no ano de 1817.
Uma piedosa e humilde criada tinha o costume
de todos os meses tirar do seu pobre ordenadO uma
espórtula para uma missa pelas almas do puraatóiio.
Fazia todo saerificio, mas não deixava de mandar
celebrar cada mês a Missa da sua devoçio. la assis
tir ao Santo Sacriffcio com muito fervor e pt;dia Jl'"la
alma que mais necessidade tivesse de uma Missa pa.
ra entrar no céu .
Deus a provou com uma doença que a lez sofrer
muito e ainda perder o emprego. No dia em que saiu
do hospital, s6 tinha coDBigo a jmportincia nece.s!uí.
ria para a espórtula de uma Missa. Poz toda con
fiança em Deus e andou à procura de um empregCI .
Em vão. Nio o achaw em parte alguma. Passou
pela igreja de· Santo Eust.H.quio e entrou . Lembrou
se logo de que naquele mês não poude mandar cele
brar a Santa Missa pelas almas . Tirou da bolsa o
dinheiÍ'o e pensou consigo : Si agora mando celebrar
a M� que me restará hoje para comer? Que será
de mim? Que importa! Deus há de ter pena de mim.
E demais, as pobm almas sofrem mais do que eu.
Foi à sacristia e perguntou si era possivel ceie-
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brar-se aindu uma Missa . Felizmente, lá eslava mu
sacerdote· sem intenção. de Missa p.,ra aquele dia.
Deu�lhe a espórtula, pediu a Missa pelas almas, a�s�
tiu-a com todo fervor e se retirou da igreja absolu�
tamente sem vintem e sem saber para oõde ir.
Estava assim pell8BIIdo na sua pobre vidJ. quan�
do u• inoçó alto, muito pálido, se aproximou dela -e
disse :
- A senhora anda à procura de um auprego?
- Sim, meu senhor, e necessito muito uma colocaçio hoje mesmo . . .
- Pois então vá à casa de Madame X, rua tal.
nl1mero tal, e creio que ela vos receberá, porque vai
precisar de uma enipregada hoje.
A pobre criada tio satisfeita ficou, que nem
agradeceu ao moço. Quando voltou para trás, nem
viu mais. Foi à prvcura dô · endereço e ao chegar
à casa indicada deu de encontro eom uma mulher
que descia as escadas furiosa e a gritar contra &1-

o

guém .

- :C aqui que mora Madame X? pergunta-lhe.
- Sei lá! Desta casa nio quero ver nem a sombra. Bata na porta. Não quero saber desta mulher.
Adeus ! "
A criada bateu tlmidamEmte a campainha e ee
perou. Apareceu-lhe uma senhora de certa Idade. �
aspecto muito bondoso.
.
'
- Minha senhora, diz a criada, eu acabo de sa
ber esta manhã que a senhora estava precisando de
uma empregada e, como estou sem eol�ão, aqui
venho me apresentar, e me disseram que a senhora
é· muito bondosa e me havia de acolher muilil bem . • •
- Minha filha, diz a velha, isto é exLraordiuA:.
rio ! Pois esta manhã eu oão disse isto a niltgQém c
faz apeou meia hora que eu expulsei de minha ca11a
esta empregada i.nsolente que me perdeu o respeito .
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fU eu sei que tenho necessidade dê uma empregada.
··
qpem te disse isto?

- Encontrei um moçO na rua e ele me déu._ o
• }1.
lllíme da BeJJbora, rua e número da casa, . e. aqui
elieguei .

A velha não podia cómpreendor quem ]JUdeeee
ser o tal moço que havia indicado a casa. N4:Bte in�

terim, a empregada levanta os olhos e vê na parf'de
um retrato.
- :11: aqueJe moço, minha ·senhora, elã mesmo . . .
A pobre velha emPalideceu.
- 1: meu filho, e meu filho morto t

A criada contou-lhe toda'a sua devoção às sant.ae
almas, a Missa que havia mandado celebrar. A ve.
lha tomou a pobrezinha num longo abraço e banhada
em lágrimas lhe disse : Mlnba -f'Bba, eate moço � meu
fUho ji morto. Deveria estar no purgat6rio. FaJeeea
há dois ....,. Toa Santa Missa o aHviou e libertoo.
Vamos, daqui por diante, orar jantas e nio serás· mi-·
nha
nio, serás minha filha".
' Tomou a pobre criada abandonada e adotou-a como membro da famflia . .
.
Eis como Nos99 Senhor recompensa os �orações
·
generosos para com as .santas almas .

Criada,

24 de Novembro

LITUBGIA DOS FUNERAIS

Funerais vem da palavra �tunus", que por sua
vez deriva de �funalia". tocha, porque outro1·a se fa
ziam os enterros ê. noite, e eram acompanhados com
tochas acesas ou archotes . O cristianismo purificou
-est• cerimôn�a pa.gi, santificando-a com as luzes em
pregadas .nos oficios fúnebres, mas as luzes 11gora
simbolizavam, diz.. Sio João (,'ri.sóstomo, alegria � e8·
perança ua ressurreição da carne.
Nos primeiros dias do cristianismo, na Cpc.ca das
perseguições, a cerlm6nia do sepUltamento dos már
tireS era festiva e tinHa uma nota de alegria e de
biunfo. Era a festa da entrada do céu e da glorifi
cação dos que sofreram e morreram por Cristo. ..Os
mártires, dizia São Cipriano, passavam da ilrisão P'l
ra a imortalidade. De careere ad immortalltat.m
translbant. Assim, o dia da morte era celebrado como
dia de festa. Adornava-se festivamente o vestíbulo
da casa morluilria com guirlandas e coroas, e:�creve
Sio Gregól'lo Nanzianzeno, e o interior era decorado
com verduras, flores e tapeçarias e fachos c:i€. lilz. Tal
eram os funerais dos primeiros cristãos. Os de hoje
são bem diferentes . Já nio têm mais a nota festiva.

-

187

-

São tristes, são lúgubres. Por que? Os...!,!lártirce eram
heróis que triunfavam e tinham garantida. a salva
•
ção, eram santos .
Os primeiros cristãos eram de um fervor admi
rável . Morriam márti.""ee da fé, ou deixavam estR
vida após muita penitência e uma vida mwto santa.'
Havia razão para que a morte d�les fosse um triunfo,
assim como hoje a Igreja celebra os fun�t·ais das
criancinhas que morrem com a inocência batismal.
Depois, infelizmente, se introduziram relaxamentos e
fraquezas nos costumes, e a Igreja temia a sorte dos
seus filhos mortos sem uma penitência &liflciente,
e sem aquele fervor e santidade dos seus liihos pri
meiros da era gloriosa e santa dos mártires . Eis por
que desde Origeaeo, a quem SaDio Apolillho atribui
a ordem n� Oficio "dos mortos, se introduziu o. espf
rito de satiafaçlo à Divina. Justiça pelos mortos, e
esta pompa Mnebie que ebor• sobre os mortos im
plorando para eles a divina· clemência. (1)
O espírito festivo foi conservado apenas nos fu
nerais daa eriB.Dç.as. Nos funerais dos adullo& a Igre
ja quer nos lembrar o dogma do purgatório. quer im ·
piorar 008881 súplicas pelos que padecem no lugar da
eKpiaçio . Abreviar ou aliviar este sofrimento. eis o
objeto dos ritos fó.nebres e de todas as SU&ó preces.
Os antigos. disse Sio Gregório de Niale, embnl
samavam óe corpos para os sepultar. O eri.>tianismo
faz coisa melhor: "embalsama a sua memória e os
envolve no perfume das
e das comemora

ções".

(2)

orações

'

A oraçio peloS mortos é muito antiga .üa Igreja.

(1)

(2)

LeroM)' - SlmboUero&·dl' la
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.- 188 São Cipriano de Jerusalêm, Santo Agostinho e ain�
da Tertoliano, asseguram que no seu tempo &tl faziam

Preces pelos mortos na convicção de que a oração doA
vivos aliviava ·as mortos .
A Igreja, nossa Mãe, nos acompanha carinhosa
e cheia de ternura até a sepultura, e nos segue a1ém
túmulo com suas orações e com o sufrágio dos fu·
nerais .

O sentido dos funerais
Ttês idéias principais claramente percebemos em
todos os oficios fúnebres da Liturgia da lgt�ja. A
primeira. lembrar aos vivos as angústias �; os tor
mentos nos quilis a maior parte dos que !alceeram
expiam suas faltas no purgatório; segunda, excito r
em favor dos mortos a compaixão e a caridaâe dos vi
vos; tereeim, afirmar a idéia cooeoladora da resSur
reição da carne.
Tais sio as idéia� dominantes de todoa os ofi
cios fúnebres .

Lembra as angústias e tormentos do purgatório
quando implora, por exemplo, nesta prece : "Senhor,
não entreis em juízo eom o VOSIIO se"o sem que es
tejais disposto a conceder-lhe a remissio de todos os
seus pecados, pois nenhUDt homem se encontrará jus
lo diante de Vóo. N.S. Vos aupli"""""' lleohor, que
a senteaça do VOSBO Juizo. niD esmague aquele pOr
quem pede esta oraçio feita êom fé verdadeiramente
cristi. mas que com o socorro da vOMa graça ele. que
dlli"B.Dte a sua vida foi mareado com o �sinal da San
tiaJi.ma Trindade, consiga evitar a sentença do :vos110 Juizo".
Que oraçlo impressionante e bela!
Depois, recorda o Juizo tremendo em que ee mo-
veria...o céu e a terra. � o Libera me. Domine! Há na
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oraçlo final uma expressão que nos mostra o sofri·
mento do purgat6rio . Dá-nos a idéia de que o j)e
funto está como que aufócado e aflito, sem �r res
pirar o ar do céu. à espera da libertação : "'Unai, Se
Ilhar, a alma do vosso servo ou serva,_ de todo o vin
culo dos seu deUtos.· a fim de que n8. gloriosa w:;
surreição, tomando a viver ua sua earoe, possa res
pin.r entre os VOIJSOS Santos e escolhidos".
E,' muitas vezes repete a Igreja: Reqaieseat in

paee l Descanee em paz!
Senhor, não entreis em juizo com vosso servo!
Que súplica eata impressionante e comovedora ! Che-:'
gando ao cemitério, prossegue o sacerdote : Senhor,
nó1!f vos suplicamos, diguai-vos usar 1lllsericõrdia ,a
ra eDm vossO servo defunto. Que ele nio Wlha de
sofrer as penas doe seas pecados, pois ele desejou
CUIIIprfr a v- voatade, e que assim como neste
mando o uniu a aoeledade dos fiéis, assim tamltém,
lá no riu a v01!18& misericórdia o 8880Cie 11:011 001'08 dos
•
Anjoo.

Sempre a idéia caridosa de implorar misericór
dia pelos mortos que padecem no purgatório! O Ofi
cio dos defuntos é um gemido de dor sobre a ,miséria
da pobre criatura humana. lembrando as iamenta
ções de Jé, tão impressionantes, naquele realismo
que abala a noesa alma e parece um gemido ::;aído dos
abismos do purgatório. Que antffonas tocantes e pie
dosas! Aqui é um brado de misericórdia p!..las que
sofrem na expiaçio, aH um ato de fé na res3utTeiçio
da carne, acolá uma ' lembrança da miséria humana.
Enfim, no Offeio d'os mortos, nos funerais cios eri.s
tios, filhos da Santa Igreja.. encontraremos, como.
disse acima, as três notas impressionantes e de uma
ei(MJ.uêDcia sem igual: • lem.lmmça ckB torméntos do
purgatório, grito de súpU<a peloa fiéis defuntos que
gemem na expiação, recordando o Juizo tremendo d':!
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Deus e a miséria do homem, e a esperança na ressur
reiçiQ da carne. Procuremos ler em vernáculo o Ri
tUal dos defuntos. Meditemos aquelas o� r antí
fonas, enfim todaa as impressionantes liçóe.s desta
Liturgia .

As lições dos funerais
Sio -muito belas e impressionantes as lições que
nos dá a Igreja com os funerais de seus fHhoe. Jb.
vimos como recorda o sofrimento do purgatório, a
necessidade de orar pelos mortos e o dogma da res
surreição da carne. Há porém outras lições nestes
funerais, que sempre assistimos talvez iuõiferenteiJ
porque Dio os meditamos, ou ignoramos . O cadáver
é guardado com todo respeito e veneração . Não é o
nosso corpo, como diz São Paulo, o templo do Eapirito
Sant.o? Não recebeu ele as unções do Batismo e água
regeneradora ? Não foi o Sacrário vivo da Santa Eu
caristia? Não foi o instrumento da Graça, SIUitifiea
do pelos Sacramentos ?

A Igreja nos lembra o que é nosso corpo e quer
que o respeitemos. Proibe a incineração dos cadáveres
e nio admite que se profanem os corpos de seus fi·
lhos. Leva este cadáver ao templo, cerca-o de luze�:�,
incensa-o, trata-o como coisa sagrada. Depois o aoom·
panha ao túmulo com orações, benze a sepultura. di·
zendo: "ó ._us, de cuja mlserlc6rdia dá n:poWJO às
allllll8 dos fiéis, dignai·vos benzer esta sepultura e
enviar o voaao Anjo da guarda para a guardar. Dig.
aai-vos livrar dos laços dos seis pecad08 as almas
daqueles cujos eorpos estio aqui sepultados, a lim de
que gozem ineessantemente e eternamente a felicl·
dade junto com VOIISOS Santos".
Que respeito peJo nosso corpo !
Respeitemos nosso corpo, que um dia há de ser
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objeto de tanta veneração nos funerais. Não profa
nemos pelo· pecado, sobretudo pela impureza, este
templo sagrado do Espírito Santo. O Apót,tulo Si\o
Paulo recomenda tanto este respeito pelo nosso corpo!
Lembremo-nos do Juizo de Deus, tremendo e ri
goroso, como nos lembra a Igreja implorand:.� miseri
córdia e gemendo por nós quando nossa poiJ1c. alma
comparece diante do Tribunal Divino ! Qü& contas
daremos a Deus ? Ouvi o Dies Irae, este hino que nas
veiu da Idade Média e nos recorda o tremer,.;;.o Juizo
de Deus e nossu responsabilidades ! A LiturJÍB da
Missa dos defuntos o trás sempre, para associar a
idéia do sufrágio dos mortos a do Juizo, e ass1m ex
citar nossa compaixão pelos mortos e despertar nos
sa alma para uma vida melhor com a lembrança �os
Novfssjmos .
Estes pensaentos elevem ser os noss(k;, quando
acompanhdmos nossos mortos à sepultura, quando
assistimos aos oficios fúnebres . l!: muito lrtste ver
mos a indiferença e a displicência com que se assis
tem aos funerais hoje! (luanta profanação ! Conv<>r
sas nos enterros, onde se discutem política e inte
resses' de negócios, sorrisos e desrespeito. l'teocupa"
çio de pompas fúnebres e descuido da oraçiio e das
exéquias . Para que tantas flores e tantos túmulos
pomposos ? O, si aprendêssemos na escola admirável
da Liturgia da Igreja estas sublimes e impret�sion:m
tes lições !
Seria utilis.simo que nos retiros espiritu&is que
fazemos, ao meditarmos na morte, record�semos a
Liturg�a dos funerais . Como se preªta à meditação
e nos ensina tanta coisa para refonna de n088& vida !
Todos os. Novisaimos ai são lembrados: a Morte, o
J"uizo - tantas vezes com o ""Libera m.e e o .Dies Ine
- o Inferno e o Paraiso, para o qual nos manda .....:... In
puadlso dedU<lllll te angeli . . . Que lições i
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C&rldade recompensada
Deus nos co.ocede muitas graças na sua miseri·
córdia quando somos generosos para com Ele. Muito
alcança em favor das pobres almas do purgatório
quem oferece por elas sacriffcios e orações, porém,
wn ato heróico de virtude pode ser um allvio pode
roso no purgatório . Contam diversos autorea fide
dignos e entre eles Santo Antonino de Florença, este
exemplo edificante:
Uma senhora vi1lva tinha um filho 1lnico, estu
dante, e a quem amava ternamente e no qua..l depó.
sitava todas as suas esperanças. Um dia. o ru�Jço, em
companhia de outros colegas se divertia, quando um
extranho se poz entre os rapazes E' começa a lhes IX'f·
turbar os folguedos com provocações e iDconveniil:J
cias. O filho da viúva o repreendeu severam.e,ote, O
homem, indignado, puxou de um punhal e o enterrou
no coração do pobre moço, deixando-o estendido na
rua, banhado em eangue . O assa.ssillo foge, assusta
do, e ainda com o punhal em sangue entra .na pri
meira CB:S& que encontra p&rB fugir à persegu1çio da
justiça. Qual nio foi o seu espanto ao Beber que eu
trara justamente na casa da mie de aua vftima!
A vi6va piedosa e ébeia de carinho, compadecida
do assassino o refugia e escond� da policia que o
procura. Vem a saber, dentro de poucos ju:,tantes,
que protegia O,Msassino do seu próprio filho ! Sentiu
um movimento de dor e de revolta. Era boa c.risti.
Soube se conter herõicamente . Foi rezar. Ofereceu
a Nosso Senhor o sacrlfleto eoonne de perdoiU' ao
criminoso e foi procurá-lo, dizendo-lhe : "Infeliz, ma.
taste meu filho querido, (inlco filho, todo meu cora.
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co apôio . Poderia te entregar à justiça e me vint11r.
Não o farei . Prefiro a caridade do perdão por alma
de meu filho sáudoso. Vou te ocultar e depois te fa
cilitarei a fuga e te livrárei da justiça .
O pobre assasis no caiu de joelhos, banhado em
lágTimas ,e quiz se entregar à policia. A viliva não
O· permitiu. Fe.Io escapar da condenação . Era um
ato her6ico, admirável !
Alguns dias depois a pobre mie rez&\'& JH.•r a1ma do filho saudoso, quando este lhe apart:ec todo
belo e esplendoroso . ..Minha mie, minha mele, diz a
bela visio, eu deveria permanecer no purgatório mui
to tempo . Vosso ato de caridade para com m�u u8888ino e vossas esmolas e orações me abreviaram a
:Pena e subo já para o céu. Adeus, minha querida
miei Até a céu!n
Que con�Iaçio para a pobre viliva! Sentm ela
·
a doce recompensa do seu ato heróico.
Perdoemos nossos inimigos por amor e ein �u
trégio das almas do purgatório.

25 de Novembro
A MISSA DOS DEFUNTOS

As eerim&das
O simbolismo tocante e belo. das cerimô�aias da
MiSBa dos defuntos não pode ser ignOrado dr quantos
querem assisir com proveito ao melhor e o rr.a1or dos
sufrágios que se pode oferecer pelos mortos - o San
to Sacril(cio dos no8808 Altares .
Esta Missa é celebrada com o paramento de côr
preta, simbolizando o luto. Nio tem o Gloria. :t Bf:.
melhante As Missas do tempo da Paixão . Mostra a
dignidade do cristão assemelhado a Jesus C1·í�to na
Paixíio. Não tem o Salmo Judica me, porque nele se
diz: q'uare tristls est anima mea et. quare cont.urhaa
me? Por que perguntar à alma porque
esta triste
'
quando já foi julgada1
O sinal da cruz que o sacerdote faz sobre Pi nas
outras Missas, aqui é feito sobre o Missal, para di
zer que tudo é agoJ;a para os mortos, Õs frutos � mé
ritos da cruz. Nem o padre nem o diácono !>eijam o
Missal, simbolizando que as almas· não r�beram o
6sculo da paz. de Deus no céu.
Escreveu o piedoso Moas. Olier : "Não se lwija
o Missal no fim do Evangelho primeiro, por:tue as ai�
mas do punrat6rio morreram em siDal da fé - 111
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signo fidei - não têm necessidade de uma profis�éo
de fé no Evangelho Pelo mesmo motivo a Missá dos
defuntos não tem Credo,.,que é a maniiE!staçilo públi�
ca da nossa fé . No ofertório nilo há bênção da. água
que é posta no cálice com o vinho, porque a água. sim
boliza os fiéis, e o. Igreja nio tem jurisdição "'obre ns
fiéis defuntos na outra vida, pois estão em Graça
com Deus. No Agnus Dei não hó paz, a cerimônia -:lo
Pax t.ecum. As almas já estio na paz de Deub e livres
dos perigos do pecado que tira a verdadeira puz. F.las
sofrem muito, mas em doce paz. No Agnus lhi não
se diz Mh!erere oobis, mas ""dai -lhes o descanto ... Im
ploramos o eterno descanÇo para as pobres wmas sO
fredoras e em tormentos do purgatório . Elas não pre
cisam de paz, mas de um descanço eterno no seio dC'
Deus . Nio há bênçio no fim da Missa porqlit:: as al
mas não ouviram ainda de NoSBo Senhor: "VIncle,
bendll.as de meu Pai, reeeber a ncompem.a . . . "'
Ao envez do lt.e, Missa est - "acabou-se a Mis
sa", a ordem de dispersar os fiéis e anunciar o fim
da Missa, diz o sacerdote: Reqalescant In paee - Des
CBDeeta. em paz. li: um convite ao povo, tambcm, para
qué reze pelos fiéis defuntos e para dizer que todo
aquele Augusto Sacrificio foi oferecido para descar..
ço dos pobres irmãoa do purgatório. Eis as CE:rimô
nias especiais e variantes das Missas dos deíuntofll .
O Intl"Oit.o é uma súplica pelo descanço das abnas .
"Dai-lhes, Senhor, o desc&��ço eterno e que lhes nos
plandeça a luz perpétua". No gradual, a incsma sú
plica. No Trato: Livrai, Senhor, as almas dOIJ fléfs
defuntos das cadeias dos seus pecados. E que o SC� ·
corro da V06S& graça CODBJga evitar o Juizo d.a VIn
gança e gozem a bem-aventurBDça da luz eterna. Na
Comm.ualo é ainda.o pedido do eterno descanço : Que
a luz eterna lhes resplandeça com os VOBBOB Saa.tos
por lockJo oo ••loo, ó Senhor, poio sois lio bom I
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E pede de novo : dai-lhes o descanço e a luz p&rpétua,
pois ools tão bom, Senlwr.
Que belas súplicu pelas pobres almas !
O Dies Irae

O Dles lnLe é · uma Sequência da Missa .dos de

funtos, atribuída ao franciBcano Celano, que a teria
escrito no ano de 1260. t uma descrição impreso:�io
nante do Juízo final . Uma meditaçio das mais vivas
daquele dia tremendo em que todo o Univet!to há de
prestar conta. ao Juiz dos vivos e dos mo�. Reza-se
o Dies Irae nas Missas de Requiem. COmentá--lo seria
prolixo e exigiria um volume . Vamos meditá-la tJ'B..o
duzida, embora nio sem a beleza e a expreBSio do
latim e da forma poética. Servirá muito para nossn
meditaçio . Ei-la :

"Dia de ira aquele em que o Universo Jerá re
duzido a cinzas, segundo 8s predições de Davi a Sy
bila. - Qual nio será o terror dos homens quando
o Soberano Juiz vier perscrutar todas as suas ações
com rigor ! - O som estridente da trombeta acorda,..
rá os mortos nas profundezas óas sepulturas, reu
nindo-os tOdos diante do trono do Senhor . A morte
e a natureza ficarão estupefatas quando a l!riatura
comparecer para ser julgada pelo Juiz. - Um Livro
aparecerá onde está escrito tudo sobre o que hi de
versar o julgamento. - Quando o Juiz se &BSentar
no Tribunal, tudO o que estiver oculto ficaJ·a desco
berto e nenhum crime ficará impune. Infeliz lle mim!
Que poderei dizer então? Que protetor procurarei
quando sõmente o· Juiz estará tranquilo 7 ! - O Rei,
cuja Majestade é tremenda, mas que salvaia grat•Ji
tamente os escolhidos, sakrai-me, 6 Fonte de piedade !
- Recordai-vos, 6 püssimo Jesus, de que v�tes ao
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dia. - ó Vós, que vos fatigastes em minha procura
e que para me resgatardes morrestes numa eruz, nio
queirais que fiquem infrutiferos tantos esforços! ó
Justo Juiz, que castigais com justiça, coneed.ei-me o
perdão das miohas faltas antes do dia do julgamen
to. - Eu ehoro como réu, as minhas culpa& enver
gonham-me . ó Deus, que as minhas süplicab me ul
cancem o. perdão ! 6 Vós, que absolvestes a i1laria c
ouvistes o ladrão, concedei-me também a esperanc::a!
Bem sei que as minhas preces nio silo dignas, mas
vós, que sois bom, não consintais que eu arda. no fogo
eterno. Colocai-me entre os cordeiros, à voBGa direi
ta, e separai-me dos pecadores. Livrai-me da ccm
fusio e do supUcio dos malditos condenados, e intro
duzi-me jUDto doa benditos de Vosso Pai . Suplicante,
prostrado ante v6s e com o coraçilo esmagado, como
reduzido a cinzas, eu Vos imploro, 6 Senhor, que te
n.baJs pJedade de mim no momento da morte . Dia de
lágrimas aquele em que o homem pecador renasça
das suas cinzas para ser julgado ! Tende poi.i piedade
dele, 6 meu Deus! O piissimo Jesus! ó Senhor, e.;,nee�
dei�lhe o repouso eterno !"
Nio é verdadeiramente impreBSionante, t:.ela. es�
ta Sequência da Missa dos defuntos ?
O Dles ln.e é um grito de temor e de e.,pt::rança..
Fala-nos do tremendo Jufzo e aponta.nos tJ. doce es.
perança na Misericórdia do Salvador. Termina: Pie
lesu dooa ela lequiem. - Piedosf&&imo Jesus, dal-lhes

o deo<anço eterno!

Lembra o Jufzo para nosso temor e paro G.Ue an
demos vigilantes e preparados, t1: recorda-no.J a Dh•i11& Misericórdia. para que nunca desesperemos. Im
plora misericórdia e deseanço para oa que jã pas':la
ram pelo tremendo julgamento e so!rem no purga
tório .
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Outra jóia da Liturgia é o prefácio dos defun
tos. Uma lição, uma lembrança. de nossa hnortali
dade e ressurreição futura. Nio é muito ant1gq. Va•
mos meditá-lo:
.
.. Verdadeiramente é digno e justo, radonai e sa
lutar que sempre e em todos os lugares vila demos
graças, Senhor, Santo Pai Onipotente, Eleruo Deus,
por meio de N088o Senhor Jesus Cristo, em qu�m nos
concedeste& a esperança do. feliz reBBurRição ; ã.e sor
� que, conquanto a condiçio certa da nos.:w. morte
nos entristeça, fiquemoa consolados com a e.:�perança
da imortalidade futura. ·Pois para vossos fiéis, Se
nhor, a vida muda-ae, nio se acaba, e desf!!iia eBta
morada terrena, adquire-se a habitação ett::ma noe
céus. · E por isso, com os Anjos e Arcanjos. com o:;�
Tronos e as Dominações, e com a Milicia celesle, cP.n
tamos o hino da vossa glória, dizendo sem �ar:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exérci� .
O céu e a terra estão cheios da vossa glória . Hosana
no alto dos céus."
Eis o belo Prefãeio dos defuntos. Fal.1-noo da
esperança da ressurreição futu'ra. Estamos Lrl.'ltcs
neste mundo porque nossa condiçlo de pobres mor
tais. sujeitos a deixar esta vida pela morte. Toda'ria,
temos a prome888 da imortalidade. Nio morreremos
de todo . A morte para o cristão ' vida. �as cata
cumbas escreviam oas ]ages sepulcrais às v�es uma
palavra só: - VlxlU Viveu! :t a idéia do Prefácio .
A vida do cristio é a mesma. Aqui a ..;da na graça,
e depois a vida na glória. Muda-se apenas a Ctlndiçlo
da mesma vida. Vita matatur, non tonltur, diz o Pre
fAcio - a vida se muda mu não se aeaba.
Que lição confortadora !
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Diz o Apóstolo que nio temos neste mundo mo
rada permanente. Non habemus hie ��U�qeotem t.ivi·
tatem. - Nilo pertencemos a este mundo. A Igreja
nos chama viatores, cam.inhantfB. Vamos pa.ril a casa
de nossa eternidade. '2 o que nos recorda o Prefácio
dos defuntos. Desfaz..ee nossa morada terrena, poht"e
e miserável, e adquirimos uma eterna monda no céu!
A Liturgia dos mortos é pois uma continua lem·
brança aos vivos da morte e do Jufzo, um despertar
da nossa fé na imortalidade da alma e na liida fu
tura, um brado para que estejamos vigilantes, por
que na hora que menos pensarmos, virá o .Filho do
Homem. J!:, principalmente, um incentivo para que
nlo nos esqueçamos de DOSBOB mortos queridos.
Procuremos uslstir a Santa ltfiBBa dos defuntos
com muita devoçlo e acompanhá-la no Mi�l ou no
folheto litúrgico. Ela é verdadeiramente impress:o-
nante e nos leva a uma ·meditação muito seria da
morte e do Jufzo.
Ainda há pouco o Santo Padre Pio XII, na opor·
tuno Encíclica Mediator Del, -condenava o erro dos
que desejariam suprimir as Missas dos defi.l.ntos de
nosso Liturgia e condenam o paramento de !=6r preta.
sob pretextos sútis de que prejudicam o .::ham&do
Movimento restaurador da Liturgia. A lgreJ' que
vela pelo esplendor das solenidades litúrgicus, nem
sempre permite a Missa dos defuntos em graodes
festas, mas como é generosa e pennite com irequên
cia estas Misaas para ensinamento dos fiél11 e alfvio
dae pobres almu !
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E "J: e m p l o
Santa Ioahe� Rainha de

Por!opl,

e sua filha Constância
A grande Santa da caridade tinha uma f:iiha que
muito amava, chamada Const.&ncia . Esta princesa
havia se casado hâ pouco tempo com o rei de IJastela,
quando uma morte repentina velu arrebatá·l& li. afei�
ção dos seus . A rainha, ao ter a infausta noticia,
juntamente com o rei se poz a caminho de S&nlarim,
quando um eremita se aproxima do cortejo re.al e
quer falar à rainha : Os fidalgos disseram logo: é um
importuno. um doido . Não lhe demos im!)!lrLáncia !
Santa Isabel percebeu tudo e mandou ehama1· o pobre
monge, perguntando-.lhe o que desejava.
- Senhora, a vossa filha CoDStAncia me apare
diversas vezes e foi condenada a um longo e rigo..
roso purgatório, mas seró. libertada no prazo de um
ano si se celebrarem durante um ano todo, todO! os
dias, uma Santa Missa por ela.
eeu

Os do cortejo real puzeram-se a rir do .monge:
á um doido, diziam. t um intrigante e quer arranjlll'

alguma coisa, i'epetiam outros. A ra.iDha. entretan.
to, levou o caso muJto a sério . Pediu ao esposo que
mandasse celebrar as Santas Mi888S . Dizia: Afinal,
o que se poderia sair perdendo com isto? Não .S bom
maadar eelebra.r Missaa pelos nossos mortos! QII&Dto
nlo ht de lucrar com iato a 1108811. fllba, amda que
nio fosae real a aparlç:io do pobre mongtt!

No dia seguinte encarregou a um sacerdote c!e
celebrar durante o ano todo por alma da filha . E:x-a
tamente quando completou um IHlo, Constância apa-
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receu à sua santa mAe Yestida dt• brB.IIco, toda l.umi
nosa e de uma beleza Incomparável.
- Hoje, minha querida mie, graças la VO!IS89
oraç6es
Missas que mandasl.es t:elebrar,
estou. livre dos meus torment.GB e subo para o �u.
A Santa, toda radiante de felicidade, foi pro
curar o Pe. Mendez, sacerdote encarregaào da cele
braçio das Santas Missas, e este já vinha ao encon
tro da rainha para lhe àizer que, na véspera, havia
celebrado a última das 866 Missas encomendndas por
alma de CoDBtincia.

ê ·u Santas

26 de Novembro
O CEMITI:RIO

Que f um cemitério!
O . cemitério é simplesmente o lugar do Tepouso
dos mortos . A palavra cemitério vem do latim : tae·
meterium., que litera1mente significa dormllorlo, eo
mo a palavra grega donde se origina. Dormít.órlol
Lugar de descanço . Lá estio aqueles sobre os quais
reza a Igreja, dizendo : Requlem aetemam dona eis,
Dominei - Dal-lhes, Senhor, o desc:anço eterno. Os
corpos dos fiéis cristãos donnem, à espera da res
surreição. A Igreja chama o cemitério o iugar onde
dotmem os fiéis. O Ritual Rpmano fala Wi. bênc:ão
"do lugar onde dormem os fiéis" . . . Que eKpreaSÕC'S !
Na linguagem cristã, o cemitério chama-se tam
bém campo santo. E há lugares onde o denuminiLYD
também campo de Deua. Os povos pagãos tÍllilam do
cemitério uma idéia ou supersticiosa ou muito grm�.
seira e materialista. Os romanos o denomintt.vam pu
treolll - lugar onde se apodrece. Os pagã03 moder
nos têm horror do cemitério e pensam m�mo em
aboU-Io, substituindo-o pelos macabros fon;vs cre
matórios. Entretanto, é um lugar sagrado, uma lição
perene para os vivos, é a recordação do nosso nada,
da nossa miséria, mas também da nossa imorlalida
de e da ressurreição da carne. :f: um lugar ;;;agrado .
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Tem este caráter sagrado, por mais que o laicismo

tente reduzi-lo a um simples depósito de cadáveres
destinados ao apodrecimento. Nosso corpo e sagrado,
é o templo do Espírito Santo . Ainda depoi.s de sepa
rado da alma, há de merecer todo respeito, porque
um dia ressuscitará .
A Liturgia tem uma bênção solene para os ce
mitérios, reservada aos Bispos . Nele se planta ur-:�u
cruz bem grande . lt a lembrança de nossa Redençiin.
O cemitério é a terra da cruz. Tudo alf nos fala da
cruz de Jesus Cristo . Em cada sepultura, o bimbolo
da Redenção . Como é triste verem-se, ainda hoje, tú
mulos pagãos donde baniram a cruz, substilu(da por
uma coluna partida ou qualquer outro sJmbolo de dor
e desespero . O cristianismo santificou a sepultura.
Os p meiros cristios eram sepultados nas cai'.acum.
bas, com honras e piedosas preces . Como sao belas
as inseiições que noa deixaram! Todas falam da
imortalidade e do céu . .As vezes uma só palaHa dizia
tudo: Vl:lil! VIveu!
A Igreja, que consagra os cemitérios, abençôa
as sepulturas cristãs e pede ao Senhor mande um An�
jo guardar cada uma delas . Eis a bela oraçio da bên�
do túmulo: "ó Deus, cuja misericórdia dá o re
pouso às almas doe fiéis, dignai-vos abençoar esta
sepultora e enviar o vosso Anjo para a guar:dar. Dig
nai-vos também llvrv dos laços dos seUB
as
a.lm.a.s daquele& eujos "''- estão aqui oepulladoo,
a fim de que gozem eonUouamente e etemameote
a felicidade junto com os VO&SOB Santos" . . .

�

çio

peead09

laços

Que
do estes dos peeadoa? Naturalmente
os
que prendem as pobres alma.s na. expiação,
nas chamas do purgatório . Eis como a Igreja 81\n..
tifica o cemitério e nossa sepultura, e àf:seja que
aprendamos all o que somos: pó I E. . . un1a alma
imortal destinada à felicidade eterna no seio de Deus.

laços
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O cemitério é uma 6cola, nio há dúvida . Fala�
nos da morte . Lembra nossos Novissimos. Dizia San
to Agost.inho: "' Slt more pro Doc:t.ore, que seja vos
sa mestra a morte! Palavras profundas e tão singe
las ! Sim, a morte é uma grande mestra. E onde en
sina melhor? Onde está sua escola ? No cemitério.
Quantas lições ela não nos dá! O, si os vivos soubes
sem aproveitar 8S lições da Doutora Morte!
Vamos a remitério com sentimentos cristãos c
muito aprenderemos lá.
Um cemitério cristão ,escreve o erudito Mona.
Gaullíe, prega quatro dogmas :
- A nobreza e a santidade do corpo do homem,
- a grande lei da fraternidade univeraal e
eterna,
- a imorta1idade da alma,
- a rusurreiçio da carne.
Prega a nobreza do corpo humano, cercando-o de
respeito e veneração, mesmo quando ele se transfor
ma num montão de rufnas, l]uma podridão, num pu
nhado de cinzas . Respeita estas cinzas e as quer de
positadas num lugar sagrado.
Uma voz parece se ouvir no cemitério como a do
Senhor a Moisés : "locus enim in quo st.as. terra fJILilC·
ta est.,. lt sagrado o lugar onde estás. esta tem. que
pizas.

Lá donnem os cristãos . Como é doloroso ver-se.
desrespeitado e profanado o lugar dos mortos com
tantas leviandades e até com o escândalo e o pecado.
No cemitério consenremo-nos respeitosos como num
templo. Oremos e meditemos ali. t lugar sagrado. O
cemitério fala.nos que !lomos todos lrmios. Todos ni
vel.ados nu�a tumba ! A diferença dos mausoléus �
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das sepulturas razal. nio tira ao cemitério a idéia do
nivelamento, do nada que somos, e da podridão de
uma sepultura. Que liçio para os orgulhosos! E como
devemos nos amar em Cristo, nós que seremos nive
lados após a morte até a ressurreição · da carne I De
baixo de uma sepultura, todos iguais ! AU Dão há po
bres nem ricos, nem grandes ou pequenos. Já o dis·
semos, o cemitério cristão prega-nos a imortalidade
de DOBB& alma. Ali não se aeaba tudo. Ali começa
tudo . li: a porta da eternidade, o pórtico da outra
vida. Entlo, pensamos na imortalidade de nossa. a).
ma. Olhar para urri cemitério com a indiferença des
te grosseiro materia1ismo que hoje af impera. é mui
to triste e horrfvel porque desespera. Ceda sepultura
é uma porta do céu pa.ra o verdadeiro cristão. Uma se
menteira onde de.scança. um corpo que depois de apo
drecido como a semente na terra, surgirá ressuscita
do para unir-se A. alma na eternidade, quando vier a
ressurreição da carne. Ressuscitarei um dia! Que
doce esperança do eristio !
Escreveu D. Cabról : ..A alma voltará um dia pa
ra animar este corpo que foi seu companheiro na ter
ra e que ela o fez trabalhar no serviço de Deus. T<>
mará de novo sua forma mortal, mas uma forma em
belezada, enobrecida, elevada até o apogeu da glória.
A alma santificada elevará este corpo a um grau de
glória e o fará entrar no céu e lhe comunicará os dons
·
da imortalidade e da glória".
Tudo isto aprende e medita o eristAo num cem.i�
tério quando o visita com fé e vive o espfrito da Igre
ja que santifica e abençôa o Campo Santo.
Visitas

ao

cemlttSrio

Qu,anto mais os cristAos tíbios e oe pagãos mo
dernos têm horror e fogem dos cemitérios, taDto mais
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n6s, os que cremos na imortalidade de nossa alma e
esperamos a ressurreição da carne, devemos visitar e
amar o ca:rftpo santo . Visitemos os cemitérios. Serão
nossos m.es tres, e neles nos lembraremos das pobres
almas do purgatório .

Sio Caaai.Jo de Lellis e muitos outros santos ti
nham o piedoso costume de visitar 08 mortos e me
ditar sobre as sepulturas. Quantas vezes o Santo dos
enfermos nio se aprofundava numa meditaçio ante
as sepulturas, dizendo a si mesmo : medita na sorte
destes que já estão na eternidade. ó, si muitos des
tes more.. pudessem voltar à terra, como fariam pe
nltênda e haviam de trabalhar para BOA aalvação:
Agora sabem eles o que é um Deus e uma eternida
de, e o que valem as vaidades deste mundo!"
Aconselha-se a visita aos cemitérios para medi
tação nossa e para o proveito doe fiéis defuntos. Con
vém recolher-se um pouco ao passar diante de um
campo santo. Rezar, refletir um instante ! Nio seja
mos indiferentes e frios como os que não têm fé e
não esperam a ressurreição da carne.
A Santa Igreja, para nos estimular, concede-no::!
várias e ricas indulgências pela visita ao cemitério.
Durante o oitavário dos mortos, isto é, de 2 a 9 de
Novembro. os fiéis que visitarem o cemitério e reza.
rem pelos defuntos. podem lucrar as seguintes Jndul
gências: "uma indulgência plenária cada dia aplicada
s6 aos defuntos o E a todos que visitam o cemitério
e oram pelas almas, uma indulgência de sete ano.:J
aplicável só aos defuntos - P. P o P. - 446).
Por que estas indulgências? Naturalmente para
nos estimular a orar pelos mortos lo lugar dos mor
tos, e assim embalsamarmos com a oração a sepul
tura sagrada dos que donnem à espera do acordar do
Juizo no último dia.

- 207 Nas visitas pastorais o BiSpo. reserva um dia pâ�
ra os mortos . Sio também dignos merecedores da
visita do Pastor . :& o exame do Pastor v.hrilante nio
s6 por motivos canônicos e litúrgicos ; tem o fim
estimular os fiéis a rezarem pelos fiéis defuntos, in
centivar a decoçio do sufrágio, recordar as gran
des verdades de no8808 novfssimpe.
Por tudo isto, que havemos de concluir?
A Igreja qúer que visitemos os cemitérios, que
não nos esqueçamos desta obra de caridade . Não
basta aquela visi ta, quanta vez por vaidade e osten
no dia de Finados, umas coroas depositadas
nos túmulos, umas lágrimas que logo se enxugam e
as flores que loiJQ se murcham. Nlc;l é disto que pre
cisam os mortos . As flores provam amizad�. nio as
reprovamos. Sio elas uma manifestação deUea
da de amor. Aa IQrimas nlo as condenamos . Jesus
nio chorou à.nte o sepulcro de Lázaro? Ficaremos t().
davia só em lágrimas de sentimentalismo 7 11: preci
so sufragar as almas de nossos defuntos queridos .
VamOB aos cemitérios para os &ocorrer e nio apenas
para nos consolar e cumprir uma formalidade social.
Enfim, visitemos os cemitérios como cristios, como
os qUe acreditam na ressurreiçlo da carne.

taçio,

E • e m p lo
O prlneipe

polonio

convertido

O grande pregador Pe. Laeordaire numa das suas

�n-eze,

conferênelas aos alunos· do Colégio de
conta
o seguinte fato ao tratar da imortalidade da abna:
_ Um prfncipe polonês, incrédulo e muito conhe
cido pelo seu materialismo, havia escrito um livro
contra a imortalidade da alma. Estava já pronto o
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pelo jar�im "eiu-lhe ao encontro uma pobre mulher �
banhada em lágrjmas lançou-se aos seus pés, dizen
do: - "Meu caro senhor, meu marido morreu . A sua
abna deve estar no purgatório e há de sofrer muito.
Eu sou muito pobre, não tenho dinheiro para a es
pórtula de uma Missa por sua alma. Tenha a carida
de de me dar uma esmola para mandar celebrar uma
Sa.nta Missa por alma de meu marido" .

O incrédulo prfncipe teve pena d a pobre mulher,
e embora não acreditasse na imortalidade da alma e
combatesse toda crença, levou a mio ao Dolso e en
controu uma moeda de ouro. Deu-a logo à mulher.
A pobrezinha, radiante de alegria, foi Jogo à primeira
jgreja e encomendou diversas Missas por alma do sau
doso esposo. Cinco dias depois, o prfncipe relia os
manuscritos do seu livro já em -vésperas de ser pu
blicado - o terrivel livro contra a imortalidade da
alma . - De repente, levantando a cabeça, deu rom
os olhos num homem misterioso que lhe parou em
frente à mesa de trabalho do �critório. Era um cam
ponês . - Prfncipe, diz o desconhecido, venho agra�
decer-lhe. Sou o marido daquela pobre senhora que há
poucos dias pediu a Vossa Al.teza uma esmola para
mandar celebrar MiBSae por alma do esposo faJecido,
pela minha alma . A caridade de Vossa Alteza foi tio
bem aceita de Deus, que me foi permitido vir agra..
decer tão gT&nde beneficio.
Diante disto o pr(ncipe, comovido, se converteu,
rasgou os originais do livro (mpio que havia escrito,
lançou-os ao fogo e tornou-se bom cristão a
a morte.

�

Z1 de Novembro
AS APARIÇIIES DE ALMAS DO
. PURGATóRIO

Que sio as aparições?
Contam-se fatos prodigiosos e muitas aparições
de almas do purgatório, Isto poderia talvez impres
sionar a alguns e julgarem que podemos desejar ou
procurar, com certa curiosidade, indagar a sorte dos
mortos ou fàcilmente ter comunicação com as almas
do purgat:6rio. Quanta ilusio perigosa e quanta su
perstição e crendice em torno disto! 1: mister discer
nirm.os bem as verdadeiras das falsas aparições, e
mostrarmos o pen881Dento da Igreja e dos Santos
Doutores para que se evitem confusões c iluséSes nu
ma matéria tio grave e delicada, porque tão sujeita
a enganos e erros .
Que é uma aparição? 1: uma manifestaçio do
outro mundo, de alguém que nos vau. dizer o que lá
se passa. Podemos acreditar nas apariç6es?
Há doJB extrembe ·igualmente prejudiciais. Um
dos que fAcilmente aceitam toda sorte de aparições
sem exame e nio têm a prudência de estudar e espe
rar a opinii.o de pessoas criteriosas, teólogos ou au
toridades eclesiásticas e superiores, que possam dis
cernir eom segurança a verd..te de tais apariç6es ._ 1:

- 210 -

I

�
fitéllinent.e
eÍiplrlto

uma leviandade. Assim o diz a E
itura : qui cito
erecllt, levis est corde (1), quem
em tudo
crê, é leviano de m� li um
levfaao. To
davia, rejeitar sistemàticamente e obstinadamente
toda aparição, todos os fatos sobrenaturais, mesmo
que tenham os sinais de verdadeiros, é prova de mui
to ceticismo, de orgulho, e pode levar à infidelidade
a graça, como insinua a &eritara : "qui fneredulus
ewt lntldetiter
(2) Quem é duro em
a piedade.

procede eootn

aglt"

:1!: mister um equiUbrio neste

acreditar,

caso

entre os dois
extremos. Uma alma verdadeiramente humilde e obe
diente nunca poderá se enganar. Outra queatio é- si
as almsa do outro mundo podem se comunicar eom
os vivos . Podem voltar à terra quando queiram ou
quando desejem os vivos ! Reapondemos sem hesitar,
com· a boa doutrina da Igreja e dos teólogos: - não
e nlo! Isto só se d6. por uma especialiSBima p�rmis
são de Deus, raras vezes, e por milagre, para ensius
mento e confinnaçio da imortalidade da alma, para
lição- dos vivos oU para pedir socorro e sufrágios .
Desde que nossa alma s e separou d o corpo pela
morte, nilo tem mais órgãos para se comunicar com
os horilens, é puro e.spfrito, e só por milagre se pode
tornar sensfvel. E demais, quando a alma deixou u
corpo, já foi entregue à Divina Justiça, e está no lu
gar que mereceu : o céu, o inferno ou o purgatório.
Não pode, sem m.Jiagre, entrar em comunicação com
os homens. Este milagre das aparições nós os en
contramos na Sagrada Escritura . Samuel apareceu
à Pitoaiza de Endor e repreendeu a Saul porque havia

(1) Eccl . XIV - L
(2) I.ta.la>I - XX1. 2 .

'\
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dOII!I m.ort.os. Mostrou o cast
perlurbado o
que lhe estava resê,�ado por esta curiosidade vi. NR
morte de Nosso Senhor, conta 8io Mateus que os
tiimulos se abriram e muitos mortos aparecenm e
foram vistos em Jerusalém. Nas vidas dos Santos
encontramoa inúmei'BS aparições, e a Santa Igreja,
ao elevar à honra dos altares os servos de Deus, sub
mete a um rigoroso processo todos os fatos e prodi
gios que deles narraram, embora não se pronuncie
sObre eles . Portanto, há verdadeiras aparições.
Ver,dadeiras e falsas.

aparições

Há verdadeiras e falsas apariç&s. Estu muito

mais frequentes do que, aquelas. Como distiDguf-las.?
Há sinais pelos quais fàeibnente podemos nos livrar
de eng&Doa e afastarmos o perigo da iludo diab61\ca.
Devemos imitar sempre a reserva prudente da Santa
Igreja nesta matéria. A Igreja nlo admite revelação
alguma si não for devidamente comprovada.. e ainda
assim, não obriga os fiéis a nela acreditar. Ninguém
é obrigado a aereditar numa revelação particular por
mais provada que tenha sido. Nio obstante, depois
de bem provadas, seria temerário abusar com uma
sistemática atitude de ceticismo, diante do que San�
tos· e homens doutos e equilibrados aceitaram e pro�
varam não haver ilusões .

Diz Bento XIV que podem os fiéis acl'elijtar e
podem ser publicadas as revelações particulares para
edificação doa fiéis, contanto que sejam aprovadas
pela autoridade eclesiástica . O Papa Urbano VIII
manda qué ao serem publicadas, declare o autor em
nada querer se adiantar aos juizos da Igreja, e que
tais fatos merecem apenas uma 14! humana e não im
portam ém definição da Santa Madre Igreja.
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Ef11 aa cautela& com que a Igréja cerca

�.
Há

••

apa-

também regras se gurà.B para discernimento
das revelações segundo os bons autores de espiritua
Udade e os melhores teólogos. Umas se referem b
pesSO&B que recebem as revelaç3es, e outras à ma
téria. das revelações e aoe efeitos das mesmas. Quan
to As pessoaa é mister indagar dos dotes naturais. :t
um temperamento equilibrado? nlo se trata de uma
psleo ·aeurose ou de Msteriamo? Nestes casos, quan
tas alucinações perigosas e dificeis de serem discer
nidas logo de começo I Quanto ao estado mental, é
pessoa discreta, de juizo reto, ou de fmqinaçlo exal
tada e de sensibilidade excessiva 1 1: lnstrufda ou lg
non.nte ? Onde aprendeu o que sabe? Nilo estaria com
o espírito debilitado por jejuns ou por alguma enfer
mJdade 1 Quanto ao moral, é mister saber si se trata
de pessoa sincera ou aco.stumada a exagerar e a
mentir. 1: um temperamento calmo, ou apaixonado
e sem equilfbrio ? A resposta a estas perguntas nilo
daré, eertam.ente, uma solução para a prova da e:Jds
t@neia ou nio de uma revelaçio verdadeira, mas aju
dará multo a julgar do va1or do testemunho dos
videntes .
Quanto à matéria das apariç6es é mister muita
atenção para julgá�las. Segundo a doutrina UDAni
me dos Doutorea, nenhuma revelaçio pode contradi�
zer o dogma e o que foi ensinado pelo Evangelho. Diz
Sio Paulo: ainda que um Anjo do céu vos pregue um
evangelho diferente do que anunciamos, seja anã�
tema. (3) Deus não se contradiz. Nas falsas apari
ções há mentiras, erros teológicos graves, contradi-

(3) Gala,Jlul - J, 11,
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ç6es, e muiltas vezes coisas contrárias às leis da mo
ral e da decência .
Muitas pessoas de imaginação muito viva t.omatn
seus próprios pensamentos por visões e locuções in
teriores. Dizia Santa Teresa: ••acontece com certas
pesosu de tão fraca imaginação que se embebem de
tal maneira na imaginação, que tudo o que pensam
claramente lhes parece que estio vendo". (4)

Aparições das almas do porplórlo
Depois de termos mostrado a verdadeira doutri
na da Igreja sobre as revelações ou ap&rições, trate
mos das aparições das santas almas. Podem elaa
aparecer aos homens? Sim, n.ramen.te e por permis
são de Deus. :S: uma graça para quem recebeu a apa.
riçio e uma graça para a pobre alma, sobretudo quan
do Deus permite que ela obtenha socorros para se
livrar das chamas expiadoras. Deus o permite para
exc.ltar a nossa fé na imortalidade da alma e para
que compreendamos melhor a sorte das pobres almas
e procuraremos sufragá-las com mais zelo e c�uida
de. Como distinguir as verdadeiras das falsas apari
ções de almas do purgatório? Já demos as principais
regras deste discernimento segundo a doutrina da
Igreja e a teologia . Acrescentemos mais algumas .
No século XVII o sábio Canleal Booa criticou seve
ramente a facilidade e leviandade com que acredita
vam muitos em revelações sobrenaturais e deu algu
mas regTBS que podem nos esclarecer muitos na ma·
téria. Vamos com.eutá-Ias :
1.0 - "Toda a.pa.rição desejada ou provoeada '

(o&J Cutlllo - Morado• hll:tu - Cap . IX, 9.
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auepeita". Ningué_m deve desejar ,ver nem conver

sar com os morOOs, indagar a BOrte dos defuntos,
mesmo que o faça por motivo de Caridade e para rezar
por eles . Não se deve desejar aparição alguma de
alma do purgatório. Seria temeridade e presunção .
2.0 - SI a apariçio revela ool888 ocultas que se
ria melhor silenciar aobre elas, faltas alheias, ensina
coisas eontrárias ao dogma e ao Evangelho, tem hor

ror l 6gaa .-eat.a, ao crucifixo etc., está provado que
se trata do Demônio.
3.0 - As almas ciO purgatiirlo aparêCem geral
mente para solldtar onoções, ........
..,.
.. ....i.U al9ies.
etc. E feito Jato, não voltam mais, a Dio ser para
agnuleeft!ea Si uma aí)ariçio se toma importuna dia
e noite, ameaça. perturba a paz de um homem ou de

uma fa.m.ilia ou comunidade, é sinal certo de demônio.
4.0 - Nlngu4m deve aceil.ar serviços prestadoe
pelas alm.u do purgatório que se vem colocar à nos."'.B
dispoaição, morar conosco, etc . 't pura ilusão isto ou
coisa diabólica.
6.0 - Todos os bons teólogos místicos ensinam
que as apariçftes verdadeins logo de princípio per
turbam e assustam, mas depois lançam a alma numa
doce paz, aumenta a humildade, excita o amor de Deus
'e do próximo e produzem um grande desejo de' per.
feiçio . Quando alguém eomeça a se gabar das apa..
riçõee, mostrar·se digno delas, perturbar-se em vio e
encher..ae de presunção, irritar quando os superiores
nio fazem caso das suas viSões desobedecerem, eis
um sinal bem certo de engano .
6.0 - t mister que as aparições sejam expostas
singelamente a um bom diretor, sem exageros nem
reticências, nem diminuição da verdade. E depois fi·
ear pelo que ele decidir e obedeeê·lo cegamente...
Com estas regras seguras dos bons teólogos e
autores uúaticoa, não havrá perigo de ilusão. Deus

e
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Nosso Senhor na sua misericórdia tem pennitido
muitas revelações das almas do purgatório. Parece
mesmo que silo mais numerosas do que qualquer ou.
tras. Quanta luz sobre o purgatório não nos deram
por exemplq as revelações de uma Santa Catarina
de Genova!/ Nesta matéria sejamos multo prudentes
e criteriosos e não nos afastemos do pensamento da
Santa Igreja e das normas que acima vão expostas.
E xe m p l o

O purgatório nu visões de uma mist.ica
mnadense
Em 14 de Março de 1910 faleceu na cidade de
Point.e Claire, no Canlll:lé, uma mulher extraordiru'i.�
ria, santa mie de famflia, um modelo de esposa e cris
tão verdadeira, Madame Bn.oll, Maria Lulm Richard.
A publicação da vida extraordinária e maravilhosa
desta grande mistica, há bem pouco, causou sensação
em todo mundo, tais os prodigios contados e provados
desta mulher que se pode enfileirar ao lado de Ana
Talgl. e das grandes m(sticas da Igreja. Dotada de
uma grande simplicidade, espirito bem equilibrado e
senaato, de uma piedade muito provada e sincera, ho
je está perfeitamente averiguado que não se tratava
de nenhum espirito mistificador nem de alguma fal
sa visionária . Teólogos e prelados ilustres examina
ram fatos, confessores doutos e esclarecidos depuze
ram como testemunhas fidedignas no exame dos fa
tos impressionantes da vida maravilhosa desta gran
de mistica de nosso século . Madame Brault tinha
contacto com as almas do purgatório e como o Sant<�
Cura d'Ars podia dar testemunho da sorte das pobres
alllliUJ . Dizia ela chorando, num dia de Finados: "Os
egolstas da terra ae esqueeem dos mortos. Como déve
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dono dos homens! Di.zem que amam os pais e paren
tes defuntos! Que mentira! Nés que ama.m01 a Deu
devemos amar nossos amigos dô\!Jurgat6rio todos os
dias de nossa vida. Eu qnizera ser mpaz de sofrer
llilziDba tudo o que padecem as almas do purgatório
para poder libert.6-las!
Madame Brault teve muitas visões das a1mas do.
purgatório. Elas lhe pediam orações, Misaas e saerif1cios. As pessoas que ela via eram desconhecidas às \'e
zes e fizeram inquéritos rigorosbs de datas, lugare:o� e
circunstâncias, chegando-se à conclusão da impossibili
dade de qualquer mistificação. Eram impressionantes
as revelações desta mistica. Em 1906, uma religiosa
acompanhada de outra foi visitar Madame lkault.
"Nilo quero visitar esta louca", disse a Mestra de
noviças. - "0, minha Innã, nio diga assim ! Madame
é tilo equilibrada e B&Dta, tio discreta e humilde!"
Afiqal tiveram uma entrevista com ela. Foi uma pa
lestra amável e singela. Depois de alguns instante,
Madame Brault chamou a Irmã e lhe disse: ..Minha
Irmã, a senhora não reza mais por seus parentes
falecidos?"
- Meus parentes morreram há muito tempo e
eram muito bons, devem estar no céu.
- Sim, vosso pai e vossa mãe estio no céu. Um
irmão porém morreu repentinamente em tal lugar c
e tal data, e um sobrinho. E a senhora nunca mais
rezou por eles. :t preciso dizer ao sobrinho que vai
S8'0rdenar, que digo; logo algumu missas por seu tio.
A Religiosa pasmou diante do que ouvira. Era
impoas[vel que Madame tivesse tido informações tão
fiéis de seus parentes . Outra Irmã perdera o pai em
81 de Julho de 1903 . Ma.dame Brault lhe disse: "te
nha eoaflança, lnnã,. seu pai" el!lltá no fta. Tinha ele
uma grande devoçio à Santlsolma VIrgem, goetava
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de rezar o rosário e morreu num a6.bado. Naquele -.
bado mesmo Nosaa s-hora o fez ent.nl.ll no �a.
Ela nunca ouvira falar deste homem, e nio lhe
er:a possfvcl conhecer tal pessoa.
"Sejamoo libertadons das almas do JIIItório,
I'K'l
repetia ela depois dos êxtases. N0880 Senhor nos deu
as chaves da prlsio do porgat.6rio: a oraçio, o sofri�
meato, o saerificlo. . . ..
No dia 21 de Dezembro de 1907, na relação que
foi obrigada a fazer por escrito ao seu Diretor espi
ritual, viu ela um Padre no purgatório . Estava re
vestido de ornamentos sacerdotais e com um cálice
todo em fogo. As mãos pareciam rofdas e apareciam
até os ossos . úlceras por todo o corpo e torturas hor..
riveis. A vista deste tormento, Madame Brault ge
meu : ""0 meu BP.m Amado, meu Jesus, quero sofrer
por esta alma; por que nio me dais a graça de sofrer
mais para aliviá--la? Depois vi Jesus se aproximar do
Padre e derramar sobre aquelas chagas seu precioso
Saogue. As chagas se cicatrizaram e as cadeias do
pobre sacerdote cairam . Depois meu Jesus me disse
que libertaria aquela alma pelas minhas orações . A
face do padre ficou limpa das úlceras, urna bela esto..
la roxa lhe adornava o pescoço e «' paramentos me
pareceram mais brilhantes e belOI!I. Jesus me dis
se que libertaria a alma do sacerdote".
No dia de Finados de 1908, foi ao cemitério rezar
pelos mortos e viu, Madamf Brault, muitos mortos que
lhe apareciam saindo das sepulturas em queiu.s do
ridas de cortar o coração : Estamos eaquecldos de nos.
&OS parente& !Não rezam por n6s! N08808 amlgus nos
esquecera� nos abandonaram l i I
·
Fez ela uma Via Sacra J.)elos defuntos e se reti
rou multo amargurada, pelo esquecimento dos JIO
bres mortos .
.. Compreendo, dizia ela ao confessor, C! m�irl9
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um padre conhecido no purgatório que lhe diáse: "'Eu
sofro muito por ter rezado tantas vezes meu brevi&
l'io quasi sem pensar que falava com Deus e por ro.
tina, e também pela minha pouca preparação e aç.lo
de gT'BÇ8B muito ràpida depois da Santa Missa" .
Enfim, seria longo narrar as impressionantes vi
sões do purgatório de Madame Brault, a grande m(s.
tica de nossos dias . A biografia. desta mulher extraor·
dinári� foi publicada pelo P. Loui& Bouhier, S. S . , an
tigo pároco da vidente. 1: a obra "Une mystique ea
nadienne - Vle erlraonllnaire de Madame Brault"'
- Edition Beauchemin, 1941.

28 de Novembro

I

COMO EVITAR O PURGAT<IRIOT

Pode-se evitar o purgatório?
Há em geral entre muitos a idéia · de que é im
possfvel entrar no céu logo depois da morte, princi
palmente quando se pensa na Justiça de Deus, na San
tidade Divina e a miséria humana. O purgaf'Prio não
é sempre inevitável . Pode-se evitar o purg8.t6rio e é
vontade de Deus que façamos tudo neste mundo para
merecer logo o céu . t impossfvel! t dificilimo ! . . .
Sim, dificll, não há dúvida, mas impossivel, nunca!
Não digamos como tantos : contanto que eu arranje
um lugar no purgatório . . . Por humildade, e em ver
dade, podemos falar assim, mas por covardia e para
afrouxarmos no trabalho da nossa perfeição, nunca
o podemos di?..er, nem proceder assim. Havemos de
fazer tudo para evitar o purgatório. "Aqui, disse
Santa Catarina de Genova, pagamos com um, a di"'i
da de mil, e na outra vida precisamos de mil para pa
gar um . . . Está em nossas mãos ganhar muito e pre
parar a entrada do céu logo depois da morte.
88Dta Teresa viu almas entrarem no céu sem
terem p888Bdo pelo purgatório. Procurar evitar o
purgatório é o melhor meio de se livrar dele. Evite
mos o pecado venial, sejamos fiéis ao 00880 dever,

-

:!20

-

�

tenhamos uma grande pureza· de intenção em nosso
atos . Façamos muitas obras de caridade, fujamos de
toda vaidade e hipocrisia em nossas ações, sejamos
sinceros, humildes, simples, tenhamos paciência em
nossos sofrimentos, sejamos resignados A vontade
de Deus em todas as coisas . Quantos meios ao nosso
alcance pBra evitarmos o purgatório ! Zelemos a pu
reza de consciência e a pureza de intençio. Não é im
poBSivel escapar do purgatório . Está em nossu mios.
Uma alma fervorosa se abraza neste mundo nas cha.
mas do Divino Amor que purifica cada dia mais e se
santifica de tal modo, que logo se lhes abram &.i por
tas do céu.
Fazer esforços para evitar o purgatório não é,
como dizetn alguns, uma covardia. 1.: glorificar a
Deus, é estimular a nossa perfeiçio, é corresponder
à graça com generosidade, enfim, é um dos meios
mais podel'0808 e eficazes de saD.tificaçio. Temos mui
ta m..isúia e fraqueza . Vivamos num estado de com
punçlo, contritos e humildes. Não tenhamos a pre
sunção que perde tantas almas e as leva a esperar o
céu eóm tio pouco sa.eriflcio !
Enquanto estamos neste mundo, somos os milio
nários da graça e dos tesouros da Redenção . Somos
mais felizes do que os Santos do céu e as almas do
purgatório . Eles não podem mais merecer, nem tra-
balhar para a salvação e para a glória do céu, como
nós agora . Eotão, por que não aproveitarmos estas
riquezas de valor infinito 7 Um dos maJores tormen
tos das pobrft almas é o remorso . Que verme roedor I
Pensarem elas que poderiam ter sofrido tão pouco e
trabalhado um pouco mais, e já estariam no céu e te
riam salvo tantas almas e feito tanto bem quaodo
estavam neste mundo, e desperdiçaram os tesoUJ'os
do Sangue Precioso de Jesus e agora padecem tanto I
Poderlao! ter evitado o purgatório o o o E n6o 1
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O primeiro e o único verdadeiro é evit.ar o peca
do veni� e toda imperfeição, exceto aquelas quui lm
poaaíveiB à fragilidade humana. Sem privilégio es
pecial nio é possivel ao homem evitar todas as fal

tas, diz o ConcOio de Trento . Pelo menos, lutemos e
tenhamos boa vontade . Tenhamos horror ao pecado,
mesmo venial . Demos muita importAncia ao que é de
perfeição, sobretudo os Religiosos à observância da
Santa Regra. Ri outros meios de evitar o purgató
rio . Entre eles, os meios sacramentais - o Batismo.
Uma alma receoí batizada que morre está livre de to.
da pena. tem o céu imediatamente . Felizes as erian
cinhas inocentes e felizes, os que morreram com a ino-.

cêneia batismal!

A eonflssio frequente, bem praticada, com sin
cero arrependimento, com emenda de vida cada dia
máis, é um meio poderoso de vigilância, de combate
As faltas e imperfeições. Uma eonfiSAio semanal ou
de quinze em quinze dias para lucrar as indulgências,
e confissão sem rotina, bem preparada, bem contri
ta, como purifica a alma e vat fazendo seu purgató
rio nesta. vida! Como é poderosa a absolviçio que nos
dá o sacerdote ; e a penitência sacramental, embora
tio pequena, tem muito valor para a remissão da pe
na temporal.
E a Eucaristia? Não apaga o pecado venial
e nos purifica cada vez mais, dando-nos força
para a luta'! ó, as almas eucarfsticas, unidaa ao Se
nhor na intimidade do seu Amor, abrazadas nas cha..
mas deste Amor, podem temer as chamas do purga
t6rio ? Purifiquem-se muito bem para a Comunhão
aqui na terra, que estarilo se purificando para a Visão
eterna do céu logo após a morte . Uma alma verda-
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pois, temos a riqueza da Extrema Unção e da Bênçio
apostólica na hora da morte. Falaremos depois des
tes meios, chaves do céu e libertadores do purgatório.
E demais, os religiosos, por exemplo, têm os méri
tos da vida comum, as indulgências da Ordem ou Ins
tituto religioso, as penitências, as mC'ditações, as boas
leituras, enfim a multidão dos recursos espirituais
que bem aproveitados, escrupul08&1'11ente, cada dia,
sem ser mister que se entreguem a coisas extraordi
nárias e difíceis e até impossiveis, quantos meios
para evitarem o purgatório com a simples fidelidade
à Regra I A perfeita observância, como diz Silo Ber
nardo, pode levar da cela para o �u. .... De eeUa ad
coelum ".
Evitarão o purgatório as almas simples e ino
centes, aqueles pobrezinhos ignorantes que sempre
\'iveram numa profunda humildade a servirem a Deus
na simplicidade do seu coração . Quantos destes pe
queninos amados de Nosso Senhor após os sofrimen
tos desta vida nio passam diretamente para o cêu!
Enfim, é o segredo de Deus, o mistério insondá
vel . E a caridade? não nos foi prometido cem por um
e o reino do céu pelas boas obras de misericórdia?
Quem pode duvidar que uma alma caridosa que pas
sou a vida a fazer o bem 8108 pobres e desgraçados,
nlo tenha o céu logo após a morte? O, sim, podemos
evitar o purgatório, e direi mais, devemos evitar o
purgatório . Esta ê a vontade de Deus !
A E•lrema Unção e lndulgfncla apóotollea
A Extrema Unção tem o poder de nos abrir logo
as portas do cêu. 1: a opinião do angélico Santo To
m�: "A E�trema Unção acaba a cura espiritual do

.
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homem e faz desaparecer de sua &lma tudo quanto
poderia Jmped[�lo de entrar na glória e consuma sua
preparação pua a vida eterna. (1)
Supõe naturalmente que o enfermo a receba com
a.e devidss\disposições . A Extrema Unção é como
que o complemento da penitência. Esta redime os pe
cados e aquela fiz desaparecer os restos do pecado.
Um dos efeitos da Extrema Unção é fortificar a �
ma contra o temor exagerado da morte e ajudá-la a
se conformar inteiramente à vontade de Deus. S6
este ato de conformidade, diz Santo Afonso, pode le
var uma alma logo para o céu sem passar pelo pur
gatório, porque é um ato de caridade de grande va
lor. Enfim, que tesouro desconhecido é a Extrema
Uqçio, e tantos deixam de a receber na hora extrema
porque os parentes e amigos, com receio de IUIBU8t.Br
o enfenno, o privam deste recurso! Na sua 1WJ1oc1a
moral, Santo Afonso conta esta visio: Percebeu no
purgatório a alma de um homem seu conhecido e foi
lhe revelado que este homem nio teria morrido da,
doença que � levou a sepultura, si tivesse recebido R
�xtrema Unção. A virtude do Sacramento o teria cura
do e teria se livrado de um purgatório tio doloroso
e menos longo do que o que estava padecendo. (1)
· Por que então deixar os enfermos sem a Extre
ma Unção, sob o pretexto de QUe é o sacramento que
mata, apressa a morte e assusta o enfermo7 Um dos
efeitos do Sacramento é curar também o corpo, e o
maior de todos, curar a alma de todos os males e con
sequênciaa do pecado, e abrir-lhes as portas do céu.
A Igreja, D0888 Mãe, tem outro tesouro à nossa dis
posição na hora derradeira: é a Indulgfneia plea6rla
(1) Cll. nuu.Uc - "Le Pctrp.Colre...

- 224 ou apoRéliea. Esta indulgência nos pode abrir logo
o céu. Vejam as preces do sacerdote ao dá-la aos en
feJ1DDs : ''Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus
Vivo, que deu ao Bem-aventurado Apóstolo Pedro o
poder de ligar e desligar, pela sua pifsaima misericór
dia, receba a tua confis&io e te restitíia a est.ola pri
meira que recebeste no Batismo. E eu, pela faculda.
de que me foi dada pela Sé Apost6lica te concedo a
indulgência plenária c a remissão de todos os peca
dos em nome do Padre e do Filho e do Espirito Santo".
Que beleza ! A inocência do Batismo restitúída a
um pecador na hora da morte ! Não é a porta do céu?
E o sacerdote acrescenta, para confirmar a absolvi
ção: "'Pela Sacrossanta Humanidade e pelos misté
rios da reparação humana, o Deus Onipotente te )ler
doe todas as penas desta e da futura vida, te abra as
portas do pa.núso e te leve à felicidade eterna".
Haverá maior riqueza para um cristão ! Até aa
penas da outra vida, isto é, as do purptório estio
remidas pela indulgência plenária . Meditemos bem as
orações e o rito da Extrema Unção, procuremos nos
preparar sempre para recebermos na hora derradeira
com as devidBS disposições a Indulgência plenária ou
ApoBtólic:a.
Eis af quantos meios de evitar o purgatório l
noso diaposiçio ! Não é pois verdade que podemos noa
livrar do purgatório?

As IrmiiB au:iHadons do purgatório
Em 21 de Novembro de 1855 uma jovem piedo
sa lia num opliseulo. "'0 Mls do l'urJratórlo", por um
autor desconhecido, esta página profética e suplican-

- 225 -

te: "ó Espírito Santo, vós suscitastes, em éPocas di
ferentes, ordens religiosas de toda espécie para todas
as necessidades da Igreja militante. O P&l das Luzes,
eheios de compaixão e de zelo pelos mortos, nfJ vos
suplicamos, suscitai também em favor da Igreja pa
deeente uma nova ordem cujo fim principal seja se
ocupar dia e noite no alivio e na libertaçio das almas
do purgatório" . . .
Quem lia isto, comovida e inspirada, era a se
nhoril& Eqênfa Maria Joeé Desmet. Sempre foi uma
alma piedosa e desde pequenina teve uma devoçio
ardente pelas almas do purgatório e uma inclinação
pelos pobres e miseráveis. aos quais procurava sem
pre amparar caridosamente. Ao ter a inspiração tão
forte da fundação de uma obra para socorro das al
mas do purgatório, Ilio poude mais ter sossego . Era
uma alma sincera, um espírito muito equilibrado e
nada sujeito a fantasias. Nste mesmo dia 1.0 de
Novembro, ao sair da igreja, a seahorlta Desmet en
contra uma amiga que lhe fala na necessidade de uma
associação em favor das almas do purgatório. Era
uma coincidência muito extranha! A piedosa jovem
sabia que era neeesosári agir, JDBB tinha medo de ilu
sões, e pediu a Nosso Senhor algun�t sinais da sua
Santa Vontade. Queria cinco graças: a bênção do Pa
pa para a obra - a aprovação de diversos Bispos a exteDBio rápida da Associaç.lo - um certo número
de almas piedoaaa que ee destinassem a este aposto
lado - e um padre que tivesse a mesma idéia.
Em menos de dois anos alc.aDÇOU tudo quanto de
sejav'- O projeto foi apresentado a _Pio IX, que o
aprovou de todo coração. Diversos senhores Bispos,
e entre eles o Arcebispo de Paris. denm a sua bên
ção e aprovação rlpidameute. O padre que tivesse a
mesma idéia, seria o Santo Cura d"Ar&. A senhorita
Desmet. nunca viu nem escreveu ao Cura d'Ara, mas
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através do Pe. Toeanier coadjutor do Santo, foi este
consultado . São Joio Vianney disse : "Diga a ela,
referia.se a M. Desmet, diga a ela que estabeleç.t uma
co:ogPega.çio pelas almas do purgatório quando ela
quiser" .
Não ficou satisfeita ainda ·a senhorita. Queria
que o Santo Cura d'An meditasse e rezasse para SB·
ber si era da vontade de Deus o projeto. Assim o fez.
Num dia de finados, o Santo passou de joelhos longa
hora, rezou muito e levantando-se com ps olhoS ba
nhados em lágrimas, disse ao Pe. Tocanier: ... obra
é inspirada por Deus, foi Deus quem inspirou uma
tal dedicação. Duas coisas pode ter certeza; que apro
vo a vocação dessa. senhorita à vida religiosa e a fun
dação desta congregação, que há de se estender ràpi
damente pela Igreja ; estA ai uma obra que Nosso Se
nhor pede há muito tempo" .

A respeito do novieiàdo, disse o Cura d'Ars:
"poucas para eomeçar, mas bem escolhidas e de boa
semente . . .
O Pe. Olivaat. poderia mais tarde dizer das fun
dadoras: é um puahado de almas de eUte.
Qual o fim do Instituto nas obras? Foi aiitda o
Cura d'Ars quem o inspirou : trabalhar pelas almas
do purgatório, dedi<and......, is obras de earldade.
Realizareis, disse ele As fundadoras, realizareis a ple
nitude do espfrito de JesuB CriBto, aUviando ao mes
mo tempo os seus membros sofredores na terra e no
purgatório" .
E m 1 9 d e Janeiro de 1866, E ugênia Smet che
gou a Paris e se retirou com algumas companheiras,
suscitadas por Deus, numa residência modesta. Três
dias depois foi procurar o Arcebispo Mon& Sibour,
que a recebeu com mpito carinho e prometeu fazer
tudo pela obra . Em Junho do mesmo ano estava a
Congregação estabelecida. VIeram muitas provações .

- :!27 Em pouco tempo a morte do Arcebispo e do Santo
Cura d'Ars. Não obstante, a obra prosperou. Em 27
de Fevereiro de 1871, Pio IX deu o Breve de apro
vaçio e Leio XUI, em 1878, aprovou as Co�jtitui
ções. As Innãzinhas do Purgatório abriram casas
em outras nações e foram até para a China realizar
o seu ·programa : glorificar a Deus socorrendo as áJ.
mas do purgatório, aliviando todas as misérias hu
manas.
Madre Maria da ProvidêDcia foi o nome da senho
rita Smet em religião.
Foi admin\vel esta santa criatura! Passou dolo.
rosas provações, mas tudo venceu herOicamente. O
CUra .d•Ars lhe havia profetizado muitas cruzes:
..
VOSS88 cruzes são flores que hilo de dar muitos fru
tos. Só vós haveis de saber um dia quanto sofrimen
to vos há de custar para firmar vossa obra. Porém
si Deus está. convosco, quem será contra vóaT" A
profecia re realizou. .. A Igreja padeceote deve ter
mártires neste mundo, dizia Madre Maria da Provio.
dência". Dizia ela também, gemendo de dor na doen
ça: "amar sojrendo e sofrer amando para vos da!'
almas, 6 meu Jesus!" Jt preciso sofrer para pagar

tantas gr&ÇB8 !

No Instituto das Irmãzinhas do Purgatório duas
devoções se cultivam com amor:_à. do Sagrado Co-
ração de Jesus e da Providência Divina. A piedade
e devoção a Maria Santissima é tudo na obra sob a
invocação de Nossa Senhora da Divina Prov�dência.
Cada dia e a cada hora hão de repetir as Irmãs: "Meu
Deus, nós vos oferecemos pelas almas do purgatório
todos oa atos de amor pelos quais o Sagrado Coração
de Jesus vos glorificou nesta mesma hora, quBlldo
estava na terra' '.
Não é uma bela inv� que podemos também
adotar?

- 228 Rezar. sofrer, trabalhar ! Era o lema da Madre
Maria da Providência, fundadora dBS Irmlzinhas do
Purgatório. Seja o nosso léma : rezar, drer e lra·
balh.- pelas almas do purgatório! - (VIe de la R,
M. Marie de la Providence.)

29 de Novembro
AS CLTIMAB VONTADES DOS MORTOS

Somos obrigados a executar com justiça e cons
ciência as últimas vontades dos nossos mortos. O que
no leito de morte nos pediram, o que debmram em
testamento seja respeitado, porque daremos contas
severas a Deus desta tremenda injustiça si lesannos
os direitos dos mortos e n1o cumprinnoe suas últi
mas vontades.
As pobres almas do purgatório são vitimas da
Justiça de Deus, Pon;rue devem expiar seus pecados,
e muitas vezes também vitimas das injustiças dos
homens. Herdeiros que defraudam os bens dos mor
�tos e nem se lembram de lhes sufragar a pobre alma
eom uma só Missa! Filhos que discutem e se odeiam
por uma miserável herança e cometem toda sorte de
injustiças, lesando-se mUtuamente numa louca ambi
ção, ao envez de em paz honrarem a memória dos
pais e cumprirem as cláusulas dos testamentos. :1!: uma
das mais tremendas injustiças. Lesar os vivos é um
pecado, mas lesar os mortos tirando-lhes os sufrá
gios por injustiça, é um pecado que s6 pode atrair a
vingança de Deus. Diz o Espírito Santo que haverá
um juizo sem misericórdia para quem nio usou de
misericórdia. "Que juizo tremendo e duro nio há de
ser o de quem defraudou os direitos dos mortos ? Lesar

- 280 -

:

um pobre, disse o Quarto Concílio de Cartago é se
fazer assassino do pobre''. Que não serã o que lesa
o diretto das pobres almas ?
Cumpramos as últimas vontades de nossos mor
tos com muito escrúpulo e cuidado, porque, ài! de nós,
si não o fizennos ! Têm-se visto castigos tremendOs
pesar sobre os que roubam os direitos dos defuntos.
Si deixaram legados para MisSas, diuheiros para obras
de caridade, propriedades para detenninados fins,
respeitemos estas vontades! Façamos executar o mais
depressa possivel os testamentos . Principalmente nio
retardemos as Missas que deixaram para serem ce
lebradas. :t um perigo ! Tomemos bem nota das úl
timas recomendações dos agonizantes. O ConcDio de
Trent.o recomenda aos Bispos que velem atentamen
te o cumprimento dos legados feitos pelos fiéis de
funtos . V$.rios concflios chegam a lançar excomu
nhão sobre os que cometem injustiças e fraudes nos
legados, sobretudo de Missas . 1: p�eciso cumprir com
fidelidade os testamentos o mais depressa que for
possfvel. As demoras ttluita vez imPortam em grande
sofrimento no purgatório para os defuntos e prejuizo
para os vivos .
Muito cuidado com os testamentos ! Procurai ni�
entregar, a nio ser em mãos seguras, os legados de
Missas. São os mais sérios e importantes . Segundo
muitas revelações particulares, estas injustiças têm
custado anos e até séculos de pUrgatório a muitos !
Não se roube o que é do direito dos fiéis defuntos !
Lembremo-nos das expresões severas do Conci
lio de Cartago : "EgenUum necatores" - são assassi
nos das almas necessitadas. os que lezam os testa
mentos e não cumprem as últimas vontades dos mor
tos. Depressa, sem hesitação sejillmos fidelissimos
e pressurosos em cumprir as últimas vontades dos
mortos . Com isto nos livraremos .de muitos castigos .
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bri.Dca com o severo juizo de Deu• na defeu
dos direitos dos mortos !

Não

H

R<opeital

oo

noortoel

Estamos numa época de lamentável ausência de
respeito e veneração pelas coisas sagradas. Uma ho
ra de impiedade e irreverência. o· homem modern'l
paganizado zomba de tudo, deturpa a verdade, nada
leva a sério . Uma das manifestações mais dolorosas
desta irreverência é o desrespeito à memória dos de
funtos, e quando não os deixam no esquecimento,
zombam deles, ou os trazem à baila em anedotas e
conversas imorais.

:t uma impiedade. Respeitemos a memória dos
defuntos .· Os pagios tinh(un este senso quando di
ziam : parca sepultis ! Pettloa aoq mortos ! Comete..
ram erros ? Foram maus? Já estão entregues à Jus
tiça de J;)eus. Rezemos por eles ! Que poderemos fa
zer então ? Não nos podemos vingar dos defuntos .
Podemos lamentar o que fizeram, mas sejamos dis
cretos e nãQ vamos muito além do que pode mandar a
justiça ou a reparação de algum escândalo que dei
..ram .

Nosso povo graças a Deus é tio delicado e sen
sivel A memória dos defuntos! Como é edificante ou
vir sempre a nossa gente se referir aos defuntos
com expressões de caridade e respeito : Deus lhe per
dôe! DeDS o tenha em bom lqgarl Deus que o nã.q
castigue na elemldadel 1: este o modo de falar do
povo; :1!: mister conservã.lo e guardemos esta tradi
ção de respeito pelos mortos . Infelizmente, uma im
preosa sem critério e irreverente e até imoral vai
aiTB.D.cando do povo este sentimento delicado. Hoje
ouvem-se referências estúpidas e atrevidas à mem6-
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ferem alguns aos mortos ! Anedotas grosseins, brin
cadeiras de mau gosto, com os defuntos e com moti
vos Ió.nebres ! Não, isto nio pode ser! Os pagêos nio
admitiriam isto, porque entre eles o culto dos mor
tos é eacratfssimo. E cristãos civilizados desrespei
tam a memória até dos seus entes queridos! li: Isto
fruto do materialismo de nossa época.
Eduquem os pais no lar aos filhos, no culto e
na reverência aos mortos . :t um eapftiulo da boa edu
cação. A Igreja cerca de veneraçio os cadáveres,
manda-nos reverenciar os mortos e orar por eles no
dia de Finados . Por que havemos de permitir que até
no seio de famflias cristAs se brinque e se zombe da
memória sagrada de nossos·llefuntos ?
Outro sintoma alarmante desta irreverência é o
desrespeito nos enterros e � cerimônias 'fúnebres .
Misas de sétimo dia e aniversário nas quais se vêem
nos templos além da indiferença para com o altar, ver
dadeiras profanações nas atitudes e conversas . En
terros nos quais se fumam e as palestras versam so
bre assuntos até impróprios. Enterros sem uma ora
çio, sem uma manifestação de fé eristã!"'lt doloroso,
é lastimável tudo isto ! Somos um povo de tradições
piedosas e .de veneração pelos mortos. Porque nio
guardar estas tradições que, graças a Deu�, ainda vi
goram por aí afora em nosso interior, onde esta cstú'li
da civilização paganizada· ainda nio chegou. Felitmcn
te, muitas familias nossas ainda conservam nosso'i
hábitos eristilos e piedosos do culto dos mortos. To
davia, é mister façamos uma Capanha pelo respeito
nos funerais, pelo respeito aos defuntos.
Sejamos apóstolos do purgatório!
Sejamos a"}XIstolos. do purgatório! Que signJfica
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isto? Há o apo.qtolado da salvação das almas neste
mundo, apostolado necessário, urgente e indispensá
vel,
Pio XI aos leigos da Ação Cat6lica. Todo
sacerdote foi ehamado por Deus a salvar a sua alma
com uma condição : a de salvar também as almas dos
seus innios . Onde há almas que possam glorificar
a Deus, lá deve estar o apóstolo para lutar" por elas e
salvá-lae . Há multidões de pobres almas sofredoras
nas chamas expiadoras do purgatório. Podemo.s fiear
indiferentes à sorte das pobres almas? ::S: nosso inte
resse também trabalhar pelo purgatório
nunca
disse Santo Agostinho.
nunca vi nio
bro
jamais qde aquele que reza
mor
tos
morte no peaulo. ou

dizia

vi,

de ter lido
tenba lido
vidosa".

eu

. .. Eu
e me lem
pelos
simplesmente du

Nilo queremos salvar nossa alma? Procuremos
esta garantia que nos poderá dar da perSeverança fi
nal, a nossa perseverança na caridade para com os
'
defuntos.
Nosos Senhor socorre os que socorrem os morto8.
Façamos tudo (iue pudermos para que se mul
tipliquem os sufrágios das almas. Um zelo engenho
so procura sempre ocasiões e nio perde oportunidade
de fazer o apostolado do purgatório. Propaganda de
bons livros que tra�em do asspnto, disWibuição d�
folhas volantes, orações, etc. lt mister propagar o uso
da Comunhão mensal pelos mortos, o rosário pelas
almas, as novenas, e sobretudo uma campanha pela
Santa Missa. Mandar celebrar Missas pela alma dos
pobrezinhos, fazer economias nos cafrezinhos das al
mas, para .Missas : Ao envez de tantas promessas inú
teis, mandar celebrar Santas Mis888 pelas almas mais ·
abandonadas, a fim de aleançr de Nosso Senhor P9r
est caridade as IJT8Ç8S desejadas .
Finalmente, há uma prática que se vai
gando entre nós e que tem dado excelentes

propa
resulta:.
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pelo purgatório : é o Natal das Alnlas. Em que con
siste ? Nio costumamos ser carinhosos e festejarmos
o Natal de Jesus com presentes e ob�quios aos nos
E.OS pobres ? Pois lembremo-noS daquelas miseráveis
e pobres almas que gemem no purgatório, vamos pre
parar-lhes um Natal de sufrágios . Durantne alguns
meses antes do Natal, ou melhor, durante o ano todo,
vamos formando um tesouro espiritual de Missas
mandadllS celebrar, Missas assistidas, Comunhões,
esmolas, mortificações, Vias Sacras, Novenas das
almas, enfim,,um ramalhete.eom toda sorte de sufrá
gios, e ofereçamos tudo pelo Natal das Almas, para.
que Nosso Senhor dê às pobres Almas aofredoras um
Natal no céu, um Natal eterno na Glória . Prepare
mos cada ano este Natal das Almas. :Jt um meio de
estimular a devoção e socorrer muitas almas aban
donadas do purgatório .
· Enfim, o que não h á d e inventar o zelo esclare
cido de uma alma caridosa e qu& compreende a neces
sidade e o sofrimento daa almas do purgatório!
· Sejamos apóstolos do purgatório . Na hora da
morte e na eternidade, havemos de ver quantos méav res do céu
eberemos por esta
d �
e
)

:r: � ��: f

�
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As últimas vontades de nCIBSOS mortos
J!: preciso muito cuidado e muito escrúpulo no
cumprimento das últimas vontades de nossos defun
tos. Executemos as suas ordens e testamentos com
.toda justiça, porque muitas vezes os maus herdeiros
ou ingratos nio cumprem o que lhes foi deixado em
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. testamento e fazem sofrer no purgatório as pobres
almas e preparam também para si próprios um ter
rlvel purgatório, porque Deus sempre castiga os que
s�o causa d.o sofrimento das pobres almas.
Conta o Pe. RoadngooU em seu livro "As mara
vilhas das almas do purgatório.., este exemplo entre
muitos :
Em Milão, uma fertilissima plantação ficou des
truida por. uma chuva de pedras, que tudo devastou.
E o que era para se admirar é que em torno do sftio
não caiu um só granizo e nem houve estrago por me
nor que fosse. Foi revelado o castigo de Deus sobre
os seus donrn!. Aquela propriedade era de uns jovens
que a haviam herdado do pai, falecido, e -nio cumpri
ram as últimas vontades do defunto . Trabalhavam
aos dominJrOS e se esqueciam de sufragar a alma
do pai.
Outro fato se conta do tempo de Carlos Magno.
Narra um antigQ cronista que um bravo soldado que
havia seguido o grande Imperador em todos os cam
pos de batalha, ao sentir se aproximar a morte cha
mou um neto, único herdeiro do que possuia, e lhe
disse : Meu filho, toda a minha riqueza consiste nas
armas e no belo cavalo que poss6o . As minhas armas
ficarás com elu e o meu cavalo será 'tendido e o pre
ço entregue �s Sacerdotes, a fim de que uns me so
corram com a.s orações e outros com o SantO Sacri
ffcio da Missa por minha alma.
O neto, em pranto, prometeu cumprir a vontade
do avô agonizante . Todavia, mal o havia sepultado,
já se esquecera das recomendações . Pensou consigo :
e
re
ca
:�ei :��i: ���:e0d! ��� �v:.U�o�r::r!v��=
lo antes.
E passavam-se dias e meses e o jovem em pa�
seios a cavalo . Passanm-se seis meses e um dia o

- 236 av&

lhe aparece: - Ai f meu neto ina'rato e eruel l ·
piedade do teu desgraçado avô . . . Onde
está o que me prometestes 7 Por tua causa eatou pa.
deeendo horrivelmente nas chamas do purgatório,
mas
teve piedade de mim' e hoje mesmo vou
para o céu . Por justo castigo de Deus deverás sofrer
no purgatório as penas que me faltam, e morrerá_,
logo .
Poucos dias depois o jovem caia doente e em es·
tado grave. Mandou chamar um sacerdote, .fez uma
boa confissão e narrou-lhe a aparição e a sua falta.
Morreu piedosamente e . na certeza de ir padect!r no
purgatório o sofrimento de que foi causa ao pobre
avô, pelo descuido em cumprir suas últimas vontades.
Não defraudemos os mortos! A causa doe mor
toa está entregue à Justiça de Deus!

Nio tivestes
Deus

30 de Novembro

MEDITAÇAO FINAL

I�ições do purgatório
Antes sofrer agora . . . depois . . . depois será ter
rlvel ! Agora, nossas orações, sacrificios esmolas têm
um valor de certo modo infinito, pelos méritos do
Sangue Precioafsaimo de Jesus Cristo. Podemos fazer
por n6s, isto é, ganhar para nossa alma aqui, e para
as almas que sofrem no purgatório . Depois . . . ah!,
quando nossa alma se separar do corpo ,daremos con
tas até de uma palavra ociosa, como diz o Evangelho,
e pagaremos até o último �it.U. das nossas dividas
püa com Deus . Agora quanto mérito e quanta rique·
za para a vida eterna!
Aproveitemos o tesouro da misericórdia de Deus.
Não abusemos da graça. Aproveitemos, sobretudo,
o tesouro infinito da Santa Missa.
li: o que melhor podemos dar às almas de nossos
entes queridos . A Santa Missa é o primeiro e o maior
dos sufrágios pelos mortos. Por ela se apagam noA
sos �os e aliviadas são as almas do purgatório.
Afirma São Jer6nimo, um dos grandes Doutores
da Igreja: Enquanto a sacerdote celebra a Santa Mls-.
sa, muitas almas são libertadas do purgatóriO.
E S.ilo Leonardo de f.orto Marício, o Jrrande Mi&-
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cem dos seus mortos queridos e não lhes sufragam
as almas, que talvez sofram nas chamas expiadoras:
Permiti qae eu vos di� fala o Santo, si há geMe
a� e sem coraçio ê a que não sen-e nem manda
celebrar uma s6 MiBBa pelos seus mortos e que até
desvia legados e esmolas de sufrftg:ios. Peores que os

demônios. Os dem&nios atonnentam os condenados
e estes atonnentam as alm&s BB.Rtas do purgatório I

Oh! não nos esqueçamos dos nossos graves de..
veres para com nossos defuntos ! :Pelo amor de Deus,
vamos : sufrágios ,orações, sacrificios, esmolas pelas
almas benditas do purgatório!
Veremos çuantas graças nos virio do céu do esta
caridade! A ingraUdão nunca entrou no purgatASrio,
disse Santa Margarida .Maria . O que fizermos pelas
almas, receberemos cem por um e o reino dos céus,
' O dogma do purgatório contém ensinamentos de
uma verdadeira escola de perfeição. Quem pensa o
que é e o que se padece, depois desta vida, para ex
piação e purificação da alma antes de ver a Deus,
não teria o orgulho e o descuido da sua perfeição,
como vemos hoje eri:t tantas almas, mesmo piedosas,
mas esquecidas ·da tremenda realidade do purgatório.
Quanto mais pensarmos no purgatório, mais o ha
vemos de procurar evitar ou atenuá-lo.

Deaeendamus in .infernum viventes, ne deseen
damus mori.entes, dizia São Bernardo . Isto é: desça
mos ao inferno pela meditação enquanto estamos vivos,
para Já não innos depois da nossa morte .
ABBim também façamos com o pensamento do
purgatório. Vamos, sim, vamos sempre meditar esta
verdade, para que a impressão salutar que ela· nos
causa nos ajude a tender a perfeiçio, a procurar ter
um pouco mais de zelo pela nossa santificação .
Dizia uma santa alma: Oh! si os homens BOD·
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pecado que levam, mudariam o modo de prouder!
A sorte das almas em nOBS88 mio&
Num dia de Finados, o grande rei da oratória
sacra frantesa lembrava aos fiéis do seu tempo estas
verdades que acho bom. e útil recordar aos leitores
meus de hoje :
"Cristãos, permiti-me uma reflexão da qual me
· sinto.penetrado e espero de vós o mesmo. Temos zelo
pela glória de Deus, mas. em nossa ignorância e inex
eusável grosseria não aplicamos este zelo, muitas ve
zes devidamente nos verdadeiros interesses de Deus,
um exemplo. ·
Admiramos estes homens apoat6lieoa que, leva..
pelo Esp!rito DiOfiDo, atravessam oo mares e vio
galnhar pal'8 Deus a) iUmoo doa illfléia em poiseo _de

dos

bárbaros. No entanto, sabeis que a devoção às almas
do purgatório, o alívio e a libertação destas pobres
almas é uma obra de zelo que em relaçio ao seu ob
jeto nio é inferior à conversão dos pagãos, e de certo
modo a ultrapassa?
Como? perguntarei. Sim, porque as almas do
pursatório, almas santas e predestinadas, confirma
das em graça, são ineomparàvelmente mais nobres
que as dos pagãos. Estão atualmente num estado
mais próprio da glorificação de Deus que os pagios . . •

As almas que sofrem no purgatório �tão num
estado de violência, porque privadas se acham da vis-
ta de Deus. Todavja, deveis sabel', o purgatório �
um estado de violência para o próprio Deus . Ora, em
que conSiste este estado de violência em relação a
Deus? Ei-lo:
,
No purga rio Deus vê as almas e as ama eom

�
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to nio lhes pode fazer bem algum .

Almas cheias de mérito, de virtudes e de sauti�
dade, e que nio podem ainda receber a recompensa.
A n6s cabe a missão de livrar estas almas . E Deus,
tão misericordioso, as deve punir . O amor de Deus é
uma torrente que há de inundar as santas almas .no
céu e, no entanto, pela violência da sua justiça. as
deve purificar nas chamas expiadoras."
E D08888 mãos esté, pois, a sorte das almas do
purgatório. E nio havemos, pois, de as socorrer?

Ide, exclama Sio Bernardo, voai em. aoeorrO das
almas do purgatório. Int.ercedel por elas com VOIII8B
oraç&& Oferecei por elas o santo saeriftcio da Missa !
A sorte das almas sofredoras está em no.ssas
mãos . Diz a Sagrada Escritura : Benefac justo et
Jnvenles retribuitionem. magnam, Fazei o bem ao jus
to e t.ereis grande ncompeD&L /As almas do purga
tório sio santas almas de justos, cheias de méritos e
de virtudes . Quanta santidade naquelas chamas ex
piad.oras! Pois bem. Tudo o que fizemos por elas terá
grande recompensa. :t a palavra de Deus que no-lo
garante!

Finda-se o mês de Novembro . Espero tenha sido
para vós, leitores queridos como voa
um mês de
muito sufrágio e lembra.oça caridosa dos mortos .

pedi,

O dogma do purgatório é mister seja sempre
lembrado . Faz bem à nossa alm��s e às almas de nos·
sos caros defuntos .
Portanto, vamos às resoluções :

1.8 - Nilo passarmos um só dia sem orar pelas
almas do purgatório.

-

2.a
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- Ofereçamos, pelos defuntos, esmolas eos

pobres, atos de caridade .
- Cumpramos o dever de justiça e de ca.
ridade, mandando celebrar a Santa Missa por alma
de 0015808 entes queridos, pais, paNntes e benfeitores.
4.a - Em vez de muita pompa fúnebre e lágri
mas de desespero, sufrágios, sufrágios e piedosa me
ditaçio do purgatório.

s.•

6.• - Finalmente, escolhamos cada ano o mês
de Novembro para alivio das benditas almas por es
peciais sufrágios. Cada &egUJtda-felra, si for possi
vel, a assistência à Missa. uma Comunhão, um Terço
pelas almas do purgatório, sobretudo as mais abaa
doudaa.
A devoção àa almas do purgatório é a grande
devoçló da hora. NUDC& foi maia neCeosárla eomo
nestes tempos calamitosos . 810 tantos os qu� mor
rem cada di& e tantas as pobres almas abandonadas !
E demais, esta devoção nos oferece as VBittageDS:
1.a - Aumenta o nosso mérito pela caridade. :6:
uma fonte de paz interior.

2.•

- Temos a certeza de "sennos agradáveis a
Nosoa Senhor, a Maria Santisaima e aos Eleitos do
Parafso. E já não disse fianto Tomás que a oraçio
pelos mortos é mais agradável a Deus que a que fa
zemos pelos vivos ?
3.• - As santas almas conhecem seus benfei
tores e . . . a lograt.idio nunca entrou no purgatório .

4.•

- Esta devoção, diz Bourdalou.e, é um , sinal

de predestiDBÇio. Quem a possui tem como que um

caráter, um selo de predestinado . 6, dizia o célebre
orador, si Deus me fizesse conhecer uma alma liber
tada do pui'IJ'&tório pelas minhas onç3es', com que
confiança não a invocaria eu!
9.• - Depois de nossa morte, Deus há de ins.
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plrar aos nossos amigos e parentes, façam eles por
nós o que fizemos pelas santa&: almas .
Quem ora pelas almas, disse o Papa Adriano VI,
as obriga ao reconhecimento e a rezar também pelos
seus benfeitores.
"Tudo qne ofereeem.OR por caridade aos defnn�
tos se muda em méritos para oós, e depois da morte
acharemos estes méritos", escreve Santo Ambrúdo.
Podemos pedir a proteção divina pelos sufrágios
às santas almas . 1: um ato de caridade tão meritório,
que nossa oração toca logo o Divino Coraçio de Jesus.
Como é doce e consolador poder orar pelos nos
sos mortos, vivermos em união com eles pelq sacri
fício do altar e nossa preces !
Na verdade, santo e salutar é o peiUIIIe
I.Di nto de
orar pelos defuntos, no dizer doe Macabeus do Livro
Sagrado .
Reqalem aelemam "- eis, Domine! - Dal
lhes, Senhor, o descuço eterno!

Exemplo
A piedade fiUal recompensada
Em Ravena, na Itália. vivia um pobre menino
6rfão de pai e mãe, en.tregue aóa cuidados de um
irmão mais velho que muito o maltratava. O pobre.
zinho vítima de tantos maus tratos era uma criança
de uma inteligência viva, de um grande coração, e
muito piedosa . Um dia, ao passar por uma rua, en.
contra uma moeda de prata . um sorriso de alegria
lhe aflorou aos lábios descolorados pela miséria. Pelo
menos naQuele dia teria algum dinheiro para comer.
Andava tão fraco de fome a vagar pelas ruas. De·
pois, refletiu um instante: - Meu pai morreu . Deve

- 243 t&lvez estar no pU11f&tório e sofrer muito. Prefiro
morrer de fome a deixar sem uma MiBBa a alma de
meu pobre paizinho.
Entra numa igreja, procura um sacerdote e lhe
diz: - .Padre, achei esta moeda de prata e penso
na pobre ,alma de meu J:&i, que deve estar no pur
gatório. Sou muito pobre, e meu pai sem socorro.
O sacerdote achou at�,uilo admirável numa crian
ça. Indagou a origem do pequenO, notou ser um me
nino vivo e muitissimb inteligente e piedoso, pqis ha
via recebido boa formação religiosa ·dos pais, já mor
to&. Resolveu adotar o menino: recebeu-o em casa,
deu-lhe educação e estudos, e mais tarde veiu a ser
sacerdote e um grande talento, um gênio, um santo
Doutor da Igreja : Sio Pedro Damiio.
Vêde como Nosso Senhor recompensa os que se
interessam pelas almas do purgatório e sobretudo
recompensa a piedade filial dos que nio apenas cho
ram, mas não se esquecem do sufrágio e da Sant.a
Missa pelos seus pais já mortos .
::S: um dever de justiça e de caridade rezar pelN
pais mortos.
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