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Leào XIII, Papa. 
ra. perpetua memoria. Segundo o estylo 
dos Pontificas Ror..J.a.nos, ós costu
mamos cumular de surnmos privile

gias e honras as piedosas confrarias de fiéis, 
qne sollicitas assim da salvação das almas, 
como principalmente da gloria da Divina Majes
tade, empregam muito conselho e rabalho 
para que a Religião Catholica se augmente de 
dia 111 dia e o maior numero possível de fieis 
sintam os seus iunumeraveis beneficios. Com 
satisfaçao pois soubemos que uma louvavel 
P.ssocinç.'lo deste gen 1·o, intitulada Gua1·da d 
Honra do Sagrado Comção de .Jesus, foi fundada. 
h a vinte :mnos em Diamantina e agora propu
gada por toda a regiii.o .d o  BrR.zil chegou a 
tant-a dignidade , que nosso veneravel Irmílo 
João Antonio , Bispo dA. 'dita cidade, instan
temente nos pediu para ella o titulo e os 
privilegias de Archiconfraria. A cujo pedido 
julgtl.mos dever i:mnuir com tanto mais gosto, 
quanto temos mel11or esperança de que a mesma 

, confraria, com este penl1 o r de nossa bene
: volencia, conseguirá mdis facilmente o no.bilis
�� sinJo fim que lhe é proposto. Po1· is o·, em 

·razl'lo sómente des ta concessão, absolvendo e 
declarando todos e cada um daqnelles , a quem 
favorecem as nossas Lettras, absol vidos de 
toda excorumunhão e inter<licto, como. tambem 
de outras sentenças Ecclesiasticas, censuras' e 
penas caso as tenham incorrido, pela nossa 
auctorida.de apostolica e em virtude das pl.'e
sentes erigi.mos e instituimos de modo perpetuo 
em Archiconfraria com os costumados privile · 
gios a sobredita Confral'ia exi. tente em Dia-

Guarda <lt Honra. 1 
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mantina. E aos officiaes e aos membros pre· 
sen es e futuros desta Archiconfraria assim 
erecta., pela nossa mesma auctoridade e em 
virtude destas Lettr!l.B permi�timos e concedemos 
o pode1· e faculdade perpetua de a.ggregar 
licitamente 9-ualquer outra confraria do tnesmo 
nome e instituiyã.o, ex.i tente em toda a domi
na"Yào do Brazil1 observando- se todavia a 
forma d.a Coustitwção de Clemente VIII, Papa 
nosso Predecessor, e outras ordenanças Apos
tolicas precedentemente emanadas; e tambem 
de lhe ommunica:r licitamente todas e cada 
nma das indulgençias e remissões, communi
caveis á outras, concedidas pela Sé Apostollca 
a ta Confraria assim erigida por n6s em 
Archiconfral'ia. Decretamos que estas nossas 
Let ras sejam e permaneçam firmes, validas e 
efficazes, e consigam e ob enham seus effeitos 
inteira e completamente e favoreçam plenamente 
em tudo aquelles a quem se referem e assim 
devam ser julgadas e definidas por quaesquer 
juizes ordinarios e delegados , e seja nullo e 
sem effeito tudo o que scientemente ou por 
ignorancia, alguem, em virtnde de qualquer 
auctoride.de, quizer eJ»prehender contrario a 
esta Lettras · não obstante as Oon titniyõ s 
e ordenanças Apostolicas, e pelo que respeita 
á obra da sobredita confraria, n1lo obstante os 
estatutos e costum!)s, ainda mesmo corrobora
elos por juramento, confirmação apostolica ou 
qualquer outra firmeza, não obstante tambem 
qualquer outra cou a contraria. Dado em Roma, 
em S. Pedro, sob o Annel do P scador, aos 
quatorze clias de Dezembro de 1894. De nosso 
Pontificado o.nno Decimo septimo. 

O. Ca.rd. de Ruggiero. 
Logar do sello. 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

APPROVAÇAO 
DA 

SEGUNDA EDIÇÃO DO MANUAL OU THESOORO DA 
GUARDA DE HONRA 

-

pprovamos e muito recommendamos 
e ta nova ediyão do Manual, ou The· 
souro da Guarda de Honra do Sa

grado Coração de Jesus. Os fructos que jt'L 
produzio em muitas almas este livro de om·o 
dão-nos a consoladora confia.nQa que a leitura 
e meditayií.o de tão piedosas pagina muito con
tribuirão �ara fortalecer os Âssoci::tdos da 
Archi-Confraria augmentar seu numero e tor
nar mais geral e proveitosa a devoyão no 
Divino Coração de Jesus. 

Recebei, pois , caríssimos filhos, como um 
rico thesow·o, como um mimo do Sagrado 
Corayão de Jesus, este novo Manual, que o 
Corayão de Jesus o:fferece ao vosso zelo, á 
vossa. dedicayão. 

· Praticae com fervor os conselhos que por 
elle nos são dados i o Culto de reparayão e de 
amor ao Divino CoraQã.O doRedemptor do mundo, 
produzirá em vós os mais preciosos fructos. 

1.0 Tornar-se-ha facil e proveitoso o exer
cício da. Oração mental i ma.is frequente e suave 
o exercício da. presença. de Deus, que muito vos 
podem valer para a santificayão e salvayão de 
vossas almas. 

2.0 Sem alterar vossas occupaQões, sem dehar 
vossas obrigações, prostrai-vos em espírito aos 
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pés de Jesus Saoramentado l e purificareis 
assim a intenção que deve airigir todos os 
vossos actos, palavras e obras, vossos traba.l
hos e soffrimentos. 

S. o Com esta devoção vossas a.l.mas serão san
tua:rios de oração 1 vossos corações altares de 
sacri.ficios agrada.veis a. Deus, e vivereis mais 
unidos com o Coração Divino de Jeaus � fonte 
e centro de toda �aça. de toda virtude, ae toda 
vida, de toda felicidade temporal e eterna. 

Approvamos igualmente e recommenda.mos 
a. devoção ás A.l.nias do Purga.torio, explicada 
n'este Manual, e á qual se estende a. missão da 
Guaxda de Honra do Sagrado Coração de Jesus. 

Com nossa. approvayão e autorisayll.o foi 
erecta no nosso Semina.no Episcopal, e no Col
legio da Irmãs de Caridade, a. .A.rchl-Confra
ria. da Santissima Trinidade, para. allivia.r e liber
tar as Almas do Purga. to rio, de conformidade 
com o Breve do SS. í>adre Lell.o XTII - Rela
tum est nobis - de 21 de Março de 1879. 

Posto que esta Irmandade a. favor das Almas 
do Purgat.orio em nada. dependa., pela sua orga
nisayão, da Associa.yll.o da Guarda de Honra, 
. ecommenda.mos aos Directores, Zeladores, e 
Irmãos da Guarda de Rom-a do Sagrado Cora
ção de Jesus que zelem tambem e promovam esta 
devoyll.o tão salutar ás Almas do Purgatorio. 

Supplicamos humildemente ao Divino Cora
ção do Redemptor do mundo a graya. de aceitar 
o culto de amor e de reparação que Lhe é dado 
por estas duas .A.rchi-Confra.rias, e que abençôe 
todos seus Associados. 

Dada em nossa Residencia Episcopal ao• 
14 de Março de 1881. · 

t JOÃO, Bispo da Diamantina. 
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APPROVAÇÃO 
E 

ERECÇÃO CANONICA DA CONFRARIA 

11\1 provamos a =iação sob o titulo: i'ãJJP GUARDA DE HONRA DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS. A erigimos em Con
fraria, como por meio das presentes a temos 
approvado e erigido. 

Assignamo-lhe por séde, n'esta Diocese, a 
Ca.pella do Collegio de Nossa Senhor11, das Dôres, 
dirigidopelaslrrilãs de Caridade, na.Diamantina. 

Em testemunho de quanto nos dedicamos 
ao incremento d'esta pia Associação, concede
mos quarenta diaa de indulgenc.ia. aos Irmãos, 
cada vez que fizerem o exercício da Hora de 
Guarda, como vem explicado no Manual da 
Confraria, por nós approvado. 

Muito desejamos ·que se estabeleça esta� 
Irmandade em todas as Freguez:ias da nossa 
Diocesel..para. a propagação da verdadeira devo
ção ao l::iagrado Coração de Jesus, e nomeamos 
Director diocesano d'esta Confraria ao Rvd. 
Padre Director de nosso Collegio, conforme 
aos estatutos da Confraria central. 

Dada esta em nossa residencia episcopal, 
aos 2ó de Outubro de 1876. 

t JOÃO, Bispo da Diamantina. 
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PROMESSAS 
EM FAVOR DA 

PESSOAS DEDICADAS AO SEU S�GRADO CORAÇÃO 
PEITAS POR 

NOSSO SENHOR JESUS-CHRISTO 
Á BEMA VENTURADA MARGARIDA. MARIA ALACOQ.UE, 

Religio!lll d& Ordem da VisitaçAo, no Convento de Paray· 
le-Monial;'na diocese d'Autun em França [I (I647-I690) 

hes da.re1 todas as grayas necessarias ao 
estado de vida. que tlVerem. 

2. Porei a paz em suas fa.milias. 
3. As consolarei em suas a.ffiicções. 
4. Serei seu seguro refugio durante a vida., 

e mormente na. hora da morte. 
õ. Derramarei abundantes benções sobre suas 

em prezas. 
6. ·os p�ccadores acharão em meu CoraÇ<'i.o 

a fonte e o oceano infinito da mi e1·icordia. 
7. As almas sem fervor tornar-se-hão fer

voro as. 
8. As almas fervorosas elevar-se-hão rapi

damente a uma grande perfeição. 
9. Abençoarei eu mesmo as casas nas quaes 

n. imagem do meu Sagrado Co1·ação estiver 
exposta e venerada. 

10. Darei aos Sacerdotes o talento de tocar 
os corações mais duros. 

11. As pessoas que propagarem esta devoção 
terão seus nomes inscriptos no meu Coração, 
e nunca serão d'ahi apagados. 

12. Darei a. graça da penitencio. final e dos 
ultimas sacramentos aos que commungarem na 
1"' exta feira de nove mezes seguidos. 
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PROLOGO DA PRIMElRA EDIÇ!O 

fi � 

ara onde vamos?! .. Para onde vamos? ! . .  • 

Exclamam os espi.r:itos meditativos 
vendo as ruinas moraes que cercam a socie
dade brasileira 

Haverá uma resurreição possivel para as 
intelligencias e para os corações, ou terá a 
terra. da Sant.a Cruz de ser sepultada em 
abysmos de perdição!? .. 

Este apgantado filho do Ctuzeiro, este grande 
e bello Brasil, destinado pela Providencia a 
resplandecer, qual astro fulgurante, no :firma
mento das nações christãs e civilizadas, poderá. 
ainda reaccender-se para brillH�r glorioso , ou 
terá de apagar-se nas trevas e na lama da 
cobiça e do sensualismo que o inundam e pro-
curam escra. vizal-o? l . . · .IJP'-Tal é o problema terrível que surp · das 
feridas profundas e sangrentas, co;m que o genio 
do mal dilacerou o seio de nossa sociedade l .. 

Qual será a solução?! . . 
V o so Divino Coração, 6 :Jesus! l . .. 
Vosso Coração J,>iedoso! . . Dai-nos vosso 

Coração I . . Àl'Vora1 sobre nós esta bandeira 
de regeneração! 

Abri para vossos filhos esta arca de sal
vação, este inviolavel asylo da ve1·dadeil·a liber
da de, este Sanctnario de paz! . .  

Ah! brilhe sobre nós, como Sol de justiça 
e de ?-mor, vosso Coração S�rado ! .A. todos 
allunne com a luz da eterna. verdade ! A todos 

· in:flamme com as chammas da verdadeira cari
dade! Á todos guie pelo mar tempestuoso 
que atravessa.mosf 
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Então é que poderemos , na. phrase de um 
illustre Prelado, fa.llar em porvir de esl?era.nça 
e de resurreição, de triumpno e de glona.l. .... 

Hoje, na. verdade, máos correm nossos dias! 
Como no tempo do diluvio toda carne parece 
te-r corrompido seus ca.m.i.nhos! Sepultadas jazem muitas alma.s no gelo do mais triste 
mdifferentismo I Agrilhoados gemem nas mais 
dw·a.s cadeias da. corrupção muitos corações 
nascidos para nobres e puros atfecto ! 

E' mister um milagl'e de amor para. rege
nerar o mundo e salva.l-o do diluvio de males 
que ameaça submergir o universo todo em suas 
onda.s destruidoras! 

Este mi.lafe o Coração de Jesus pó de e 
quer operal-o ..... 

Elle o concederá. ás orações incessantes de 
seus Guardas de Honra., se corresponderem á 
gloriosa. missão que lhes incumbe I · 

Uma. era. nova. com:\�
n
â. então para a. Egreja 

e para a sociedade. S · do victoriosa. de seus 
terríveis combates a sociedade encostada na. 
Egreja, e a Egreja inclinada. sobre o Coração 
do seu Divino Esposo, n'Elle acharão vida nova, 
d'Elle receberão novas effusões de luz, de amor, 
de gloria e de immortalida.de. 

Auxiliar a Guarda de Houra. do Sagrado • 

C<lraçã.o de Jesus, no fiel desempenho de sua 
nobre missão1 é o fructo que esperamos d'este 
modesto livrinho. I 

�-
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
SOBRE A SEGUNDA EDIÇ!O 

·��� roduzio o m= Manual pela. benç.ão 
� do Sagrado Coração de Jesus o ftucto 

que esperaramos. 
1.0 À primeira edição, publicada em Outubro 

de 1877, estava. completamente esgotada. em 1879. 
Não queremos publicar esta segunda edição 

sem primeiro agradecer o benigno acolhimento 
que lhe foi dadoJ o zelo e a benevolencia. com que 
muitos Associa.uos, Directores, Zeladores e Zela
doras da Guarda. de Ranra, como pela propaga
ção do Manual, promoveram a devo,tto ao Sa
grado Coração de Jesus, e a insliltf�. {ianomca 
de sua Guarda de 1-lonra, mas p8l'tí.cularmente 
nos Bispados de Diamantina, de· Ma.rianna e do 
Rio de Janeiro. Agradecemos igualmente as 
advertencias que nos foram dirigidas para aper
feiçoar esta 2• edição e aproveitamos as justas 
observações que nos foram feitas para que de 
livrinho a 2. • edição se tornasse um MaiJUal 
completo, um verdadeiro Tltesouro da Guarda 
de Honra, como tambem da Archiconfraria das 
Almas do Purgatorío, esta bella e salutar devo
ção que se renovou entre nós depois da Insti
tuição de Confraria da Guarda de Honra, é um 
dos mais preciosos fructos da devoção ao Sa
grado Coração de Jesus. E este foi o motivo 
que nos obrigou a. dedicar ás bemditas Almas 
do Pw·gatorio a S. • Parte d'este Manual! 
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2.0 O inesperado successo da primeira. edi
ção revelou-nos uma. consoladora. verdade: a 
fome e a sede divinas que tem os corações de 
amar e possuir a ]esus-Ciwisto! A. imperiosa 
necessidade que impelle muitas Almas a. co· 
nhecer, a. procm·ar e a pO"ssuix o. luz, a verdade, 
o caminho, que 6 Jesus, o Verbo humanado, e 
que nos 6 dado pelo amor de seu Divino 
Cotação. 

Essa fome divina de Jesus, esse desejo de 
alimentar-se de J e us , é mais geral e mais 
intenso do que parece, e acha-se no fundo e 
na substancia das almas, ate de muitos que o 
blasphemão e o perseguem, porque não o conhe
cem. 

A.h ! se os homens conhecessem a. Jesus! 
A.hl se os impios soubessem quem é Jesus! Ah! 
se sentissem um só bater de seu amantissimo 
Coração I Todos a.mal-o-hlo.m! . . . Porque é o. 
verdade J a. formosura, o bem, a. virtude, a 
felicidade que todos procw·am! 

3.0 Seja o que fôr do estylo do Manual, sua 
substancia., seu pensamento � ua alma essen
cial é Jesus! Esse Jesus, aelici as do Padre 
Eterno esse Jesus de quem a voz de Deus 
Padre desde a Eternidade falia dizendo: • Hic 
est Ft'lius meus dilectus: Este é meu Filho 
muito amado, em q_uem tenho posto toda minha 
complacencia; ouVI-o! . .  " 

Ouvir a. Jesus amar. a. Jesus, unir-se com 
Jesus , seguir a. Jesus, possuir a. Jesus pelo 
seu a.ma.ntissimo e a.mabilissimo Coração, é 
todo o ser, toda. a essencia l.. todo o fim d'este 
Ma.nua.l, para esse mesmo 1im muito augmen
tado e por esta mesma. causa chamado Tlse· 
sçuro da Guarda de Hom·a. 
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Jesus, o Verbo humana.do , quiz que seu 
Sagrado Coração fosse para os nltimos tempos 
do mundo a fonte de toda luz, de todo bem, 
de toda t·esurreição, de toda vida, de toda feli
cidade, não só espiritual senão tam:bem temporal, 
pois Elle é o Deus da natureza como da graça, 
do tempo como da eternidade. 

4.0 Esses bens o Sagrado Coração de .Jesus 
os communica. pelos Sacramentos, e principal
mente pela confissão , pela Santa Oomrounb.ão, 
e pelas devoções que d 'ella dimana.m, ou a elln 
conduzem as almas desejosas de sua salvação. 

Este foi o motivo que nos obrigou a tratar 
n'esta edição dos exercícios da vida. christã 
mais proprios a santificar o Guardas de Honra 
aos quaes principalmente o dedicamos, e aos 
quaes encarecidamente rogamos que lendo e 
relendo, meditando e ruminando as instrucçõe 
doctrinaes, d'ellas se alimentem, para poderem 
alimentar as almas confiadas aos seus cuidados, 
ou com as quaes tem relações de zelo, de ami-
zade, uu de caridade. . 

5.0 A ignorancia, a. f��:lta;;�· fé··que d'ella 
nasce �>ão a causa pnnc1pflif"'do pouco fructo 
que se tira da confissão e da communhão: eis 
porqne de novo enca.recida.mente supplicamos 
a todos os Associados da Guarda de Honra 
que renovando-se primeiro no conhecimento 
das verdades que dizem respeito aos Mysterios 
ela nossa fé, e aos Sacramentos do amor e da 
misericordia do Coração de Jesus, commu�zi
q11em suas !ltzes e seu fervor a qua11tos fieis 
puderem, lembrando-se que além do i=enso 
beneficio que prestam, além do gosto que dito 
ao Sagra do Coração de Jesus, ganham roo 
dias de itzdulgencia cada meia l1ora que passa· 
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rem a eshtdar a doutrina chrisfà/ e cada vez 
que a ensinarem a quem quer que seja , em 
particular ou em publico. 

Assim os pais e as mãis que a seus filhos, 
s pessoas de seu serviço, ensinarem a doutrino. 
christã ganham 100 dias de indulgencia cada 
vez que praticarem por espaço de meia hora 
essa obrigação. 

Os mestres de escola. que a explicarem 
aos seus discípulos nos dias de aula, ganham 
100 dias de indulgencia cada vez que prestarem 
esse serviço,. e podem ganhar 7 a.onos de indul
gencia nos ctia.s Santos ou explicando a. Dou
trina Christã., _ou conduzindo seus discípulos, 
a quem a explique. 

Este é o meio essmciál para que sejam as 
co1tjissões feitas com mais perfeição, com mais 
fructo e com mais freq�tencia, e para que muitas 
almas se lavem no Sangue do Cordeiro de Deus, 
e se alimentem com sua carne dzvina e o glori· 
fiquem etertlatnente: a todos os Associados da 
Guarda de Honra incumbe a nobre missllo de 
serem como Apostolos do Sagrado Coração de 
Jesus , de derramarem a luz de todas as ver
dades com S1ta doutrina, com seus cmtselhos, 
com seus exemplos, com suas orações e sact1'· 
ficios: renovem todos seu fervor para desem
penharem sua gloriosa missão, que assim 
darão verdadeiramente glori'a, amor, e reparação 
a seu Dzvino Rei. 

6.0 Este desejo era-nos mrurifestado por um 
dos nossos piedosos zeladores que, em Outubro 
de 1880, nos escrevia as linhas seguintes: 

cMais um emcerto nos fecundos ramos da 
arvore divina do Sagrado Coração de Jesus: 
seja confiado aos fervorosos 'Guardas de Honra 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{:3 18 8}-
a miss!to de ensinar o cathecismo, ás pessoas 
das suas casas, filhos, escravos e aggregados, 
e de dispôr as pessoas que não tem sufficiente 
instrucyão para receberem com fructo o divi-
nissimo Sacramento do Altar.• 

· 

cAh I Senhor Padre, quanto bem não produ
zirá tamanha caridade; a•ella quant-a. gloria e 
amor não resultarão para o Coração de Jesus 
nosso Pai celestial, que é todo caridade! I 
Quanto Lhe agradarão os esforços de seus filhos 
e filhas em attrahir para. o caminho do céo 
tantas almas que nem sabem verdadeiramente 
desejai-o, por falta de conveniente instrucção, 
e de saudaveis e prudentes avisos! ...... 

E' com o inte.nto de facilitar aos Asso
ciados da Guarda de Honra o desempenho 
d'esta soa nova e importante missão que aug
mentamos eeta edição de seu Manual com 
muitas explicações doutrinaes , sobre a.s quaes 
chamamos a seria. e profunda. attenção, a pie
dosa e repetida. meditação dos nossos leitores 
e devotos do. Sagrado Coração de Jesus. 
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VIVA. t JESUS! 

* 

. 

Seja amado em toda a pa.1•te o Sagrado Cora
ção de Jesus r (100 dias de Indulgencia.) 

0' Jesus, brando e humilde de Coração, fa.zei 
meu coração semelhante ao vosso! (800 dias.) 

Padre Nosso, Ave Maria, Creio em Deus 
Padre. 

0' doce Coração de Jesus, fazei que Vos 
ame sempre mais l 
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PRIMEIRA PARTE-
ORIGEM E ORGANISAÇÃO DA GUARDA DE HONRA, -

SUAS OBRIGAÇÕES, SIJA PERFEIÇÃO, SEUS FRUÓTOS etc. 

CAPITULO I 
ActuaUdade da Devoç[o ao Sagrado Coraç[o _de Jesus 

A Egl'eja e a sociedadanAo têm esperança scnAo no CornçiLo do JeJlLS: 6 EUe 
qne cnmra to<los oo nosso• males. 

I 11 

(S. S. PIO lX.) 
• � devoQão ao Sagrado Cora�o de Jesns 

1 tem por objecto o Coração adoravel 
do Divino Salvador e o amor inônito1 

pelo qual se sacriiicou por nós. Tem por furi 
a a.cção de graças por seus beneficios e a repa
ração dos ultrajes qne continuamente recebe, 
especialmente no S S . Sacramento __ (da Eucha
ristia. Esta devoQão foi revelada-pelo proprio 
J ssus-Christo, como o meio mais efficaz para 
reanimar entre os christãos a fé que vaciUa, 
e a caridade que esfria. Nenhuma devoção 
parece a.propriar-se melhor ás necessidades da 
sociedade moderna. 

Ao egoísmo de nossa epoca ás suas ten
dencia.s sensuaes, ella oppõe o c;;lto e a. in:fluen
'cia do Coração o mais puro e o mais dedi
cado; á indift'erençn religiosa e ao desalento 
que amollece os corações, ella O_{>põe o zelo 
do Coração o mais amante, e o ma1s generoso; 
aos corações mais opprimidos e mais desam
parados, �lla. consola coa;. o ba.lsam? do Cora
Ção o ma1B terno e o IIl8.lS oompass1vo. 
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A devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
não â privilegio exclusivo de aJgum.as almaa 
piedosas. Nosso Senhor ha recommendado que 
ella fosse publicada e propagada em tódo o 
lugar. Nã.o silo todos os homens o objecto da 
sua ternura? Não silo lodos inundados de seu 
Sangue, e cheios dos seus beneficios? Não 
têm lodos ferido este Coração adoravel com 
seus peccados? O Coração de Jesus â o the· 
souro de todos os homens; por todos foi aberto 
sobre a Cruz, e todos, mesmo os mais culpa· 
dos, têm parte em suas misericordias e em 
seu amor. E' pois um dever para todos pagar 
ao Coração de Jesus um tributo de amor, de 
acção e reparação; é um direito que lodos têm' 
de \>rocura n'este Coração Divino um asylo, 
e alimentar-se com os salutares fructos d'esta 
arvore de vida. 

Para pôr ao alcance de todas as almas 
esses fructos de salvação, a Egreja instittúo e 
enriqueceu com grandes indulgencias algUlllliS 
Associações e Confrarias do ·Sagrado Coração 
de Jesus, todas tendentes, sob tliversos titulas, 
a. promover a. devoção verdadeira que Jesus
Cliristo pedio tivessemos a. seu amante Coração. 

Mas parece que entre toda,s as formall do 
culto que têm por objecto o Coração Sagrado 
do Senhor Jesus , a Confraria. da. Guarda de 
Honra. é a mais appropl'iada. pa.ra a actua.lidade. 
E· cada um poderá. se convencer d'isto esto· 
dando o fim e as praticas d'essa piedosa. Asso
ciação. 

Convem que, no momento em que a col'l 
rente do seculo arrasta as almas com mais 
violencia sob o estandarte de Sata.naz, Jesus· 
Ohristo veja os seus servos se reunirem mal.! 
numerosos, mai11. amantes e mais devotos 6lll 
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roda de seu Coração. Convem que, na pro
porção dos ultrajes, do odio e das injurias 
que Lhe prodigalizão, sem cessar, seus mimi
gos, o verdadeiro Filho de Deus receba em 
todas as horas, uma filial homena$� m de GLO
RIA, de AMOR e de REP ARAyAO. ·E' essa 
tríplice homenagem que se esforçào por Lhe 
offerecer os piedosos Associados da Guarda 
de Honra. 

CAPITULO II 
Fim da Guarda de Honra 

Meu Con.çAo nAo espom m&io, oonAo ultrnjos e dôres I Deooioi, mas om vao, 
nlgnom q!l8 ao eompndoeesse do meus 
males, prooorei CONSOLADORES e os 
nlo encontrai. (1'1. 08.) 

E' para responder a essa dolorosa. queixa do 
Salvador que a Guarda. de Honra ê organi-

zada. ·· 

Os membros que a compõem, se esforção 
por sua. dedicação e por seu amor para con-. 
solar o Coração de Jesus, saciado de dôr pelo 
esquecimento e :ingratidão dos homens, que elle 
tão ardentemente ama! ... por quem tem sof
frido tanto! ... e por quem ê t.c'\o pouco amado! ... 

Semelhantes a filhos respeitosos e amantes, 
que cercão a seu terno pae e procurão con
solai-o das afflicções que lhe cattsão seus irmilos 
ingratos e desnaturados, os Guardas de Honra 
se succedem alternadamente junto do Salvador 
Jesus para offerecer a seu dulcíssimo Coração: 
Submissão! Amor I Devoção! Consolação I 

01Jarda .U H«�ra. 2 
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-{:3 18 8}--
Sendo no Santissimo Sacramento da. Eucha

ristia que mais resplandecem as finezas do 
amor do Sagrado Coração de J esus1 no mesmo 
Mys�erio de amor é que esse Divmo Coração 
devia ser o objecto de nossa maior gratidão! 
Mas, ai! . . Contra elle é que mostra-se mais 
feia a ingratidão dos homens pelas irreveren
cias e pelos se.crilegios, pela frieza e pelos 
desprezos com que· tratão a Jesus no Sacra
mento do seu amor. 

Eis porque é n'este Divino Sacramento que 
a Guarda de Honra deve tl"ibutar ao f:!agra.do 
Coração de Jesus o culto de suas adorações, 
de seu amor, de sua reparação. 

O Tabernaculo onde Jesus reside dia e noite 
por nosso amor, onde seu Sagrado Coração 
ama, ora, se offerece por nossa salvação 1 o 
Tabernaculo onde preso está o Divino Capttvo 
de amor, é o Posto de Honra em que se reve
zão os Guardas do Coração de J esU.§, para 
d.ar-lhe GLORIA l AMOR! REP ARAÇAO .... 

cSim! Eu o affirmo com segurança, escreve 
a Bemaventurada Margarida Maria, se sou
bessem quanto esta devoção é agradavel a 
Jesus-Christo, não have1ia um s6 chri tão por 
pouco amor que tivesse a ste amavel RedeiiXll
tor, que a não praticasse. Nosso Senhor reserva 
thesouros incomprehensiveis para todos aquel
les que se empregam em estabele cer esta devo· 
ç.ão. Nosso Senhor me fez ver os nomes de 
diversas pessoas escriptos em seu Coração, 
por causa do desejo que ellas têm de o' fazer 
amar e honrar, razão pela qual jamais seriW 
rjscados d'esse divino Coração.• 

«Ah! quanto é doce morrer depois de haver 
tido uma terna e constante devoção ao Sagrado 
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-{3 19 8}-
Coração de Jesus ! Depois de ter procurado 
consolai-o no desamparo que soffre da maior 
parte de seus esquecidos e ingratos filhos I! . • 

CAPITULO m 
Funcç[o principal dos Guardas de Honra 

Muito pódo a oraç!oo do justo sendo fervorosa e continua.. 
• (S. TIUAGO V. tG.) 

P
ara. alcançar o fim de Amor e Reparação de 
que acabamos de fallar, os Guardas de l::ronra 

escolhem uma hora do dia. ou da noite1 (aquella 
qu e mais lhes convem): no principio d'esta 
Hora de Guarda, sem mudar cousa alguma 
em suas occttpações, vão em espírito aos pés de 
Jesus, colloce.m-se com o desejo e de coração, 
no Posto de Amor, o Taberna.culo. 

Ahi o:fferecem a Jesus seus pensamentos, 
suas palavras e acções, e principalmente a 
muita vontade que têm de consolar com ver
dadeiro amor seu Coravão adoravel. 

Durante a hora escolhida para este piedoso 
exercicio , os Guardas procuram pensar mais 
frequentemente em Nosso Senhor, fazem ao 
menos um Acto de Amor, e se lhes é possível, 
algum pequeno sacrificio; nl:Lo lhes sendo nada 
prescripto ou exigido , pois se requer sómente 
a boa vontade. 

Dado o caso de se esquecerem os Associa
dos de sua Hora de Guarda , são convidados 
a retomal-a no momento em que se lembrarem 
d'esse esquecimento. 

O Oorayão de Jesus concederá graça sobre 
graça, e benç.ãos copiosas ás �as fieis e com-
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passivas./ que cumprirem para com Elle esta 
missão Cle dedicação e de amor. 

Para facilitar o offerecimento da Hora de 
Guarda, os que tiverem opportunidade poderão 
rezar a seguinte Oração: 

•Diví1to Jesus , ó dulcissimo Salvador meu, 
vos o.flereço esta I-fora de Guarda, dut·attfe a 
qual em tmião com ... (o Prolector da hora 
em que reza-se) ... desefo, muito de coração, 
amar·vos,glorificar·vos e principaltne1tfe COitSO!ar 
vosso adoravet Coração com meu amor I Acceitai 
por esta lenção meus pmsamenlos, mínltas pa/av· 
ras minhas acções e meus trabalhos.� 

•Recebei sobre tudo meu coraçtlo, que vos 
dou, sem reserva, supplícando-vos que o abra· 
seis 110 fogo do vosso puro amor I• 

Amado seja em toda parte o Sagrado Cora
ção de Jesus !-{100 dias de índttlgmcia.) 

Meu Jesus 1 brando e humilde de Coração, 
fazei meu coração similhante a{) Vosso! (300 
dias de indulgmcia-29 de ja11eiro de 1868.) 

Jesus meu, misericordia! (100 dias de htdul· 
gcncia.) 

PIO IX, 23 de Setembro de 18<16. 

CAPITULO IV 
Missão especial da Guarda de Honra 

Um <los soldntlos lhe nbrio o Indo 
com uma lnnça, o imme'diat:uncnte 
snhio sangue o ogn.!l· 

(JOA O. 2..."1X. 34.) 

A bella Missilo da Guarda. de Honra é conso
lar a seu Jesns da ingratidão dos hoiJ1ens, e 

promover GLORIA, AMOR, REP RAÇAO ao 
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Coração de seu Divino Rei, tributando-Lhe o 
coito por Elle pedido, com a. Devoção por Elle 
instituída. 

Afas além d'esta Missão geral, tem a Guarda 
de Honra, por Missão especial, o culto do Cora· 
ção ferido c aberto pela la11ça ·do soldado. 

A esta mysteriosa abertura feita pela lan
çnua, a este Divino angue e Agua, que sabi
rnm do Coração traspassado1 tem a Guarda de 
Honra. wnn devoção especial. 

Se os piedosos consoladores de Jesus preen
chem junto ao seu Coração uma funcção de 
dedicação, este Divino Coração tambem por 
sua vez não se deL'I:a vencer em generosidade 
e confia-lhes como recompehsa esta. Missão 
tão lucrativa quanto sublime. 

Jesus col!ocou nas mãos de seus fieis Gnar- · 
da� de Honra o pl·eciosissimo Sangue e Agua 
sahidos da. divina. ferida de seu Coração e 
confiou a seu zelo a missão de espargir sobre 
o mundo culpado esta. copiosa redempção1 esta 
ultima. effusã.o de amor que deve purtficar 
regenerar e salvar a terra! ! ! 

Os crimes au$IDentão-se, a. iniquidade supera
bunda, e a. justtça divina parece prestes a pro
ceder rigorosaménte ! . . 

Porém se a adoravel Victima do Calvario, 
achou até na morte o segredo de advogar 
nossa causa per!Ulte seu Pae, pela ferido. e 
pelo sangue de seu Coração, este Pa.e Santo, 
que entregou seu Filho unico para nos resga
tar, não achará Elle tambexn em sua infinita. 
misericordia um ultimo recurso para ainda WllA. 
vez salvar as nações , e dar-lhes como herança 
este Filho querido, este Cordeiro que por nós 
foi immolado porque qniz, e a quem por con-
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seguinte pertencem o imperio dos secnlos e a 
soberania dos corações? 

Certamente assim será, principalmente se 
os milhões de Guardas de Honra, que já cobrem 
o mundo , comprehenderem a tocante Missão 
que lhes confiou seu Mestre, e lhe correspon
derem fielmente; se interpozerem a todo o 
instante, entre os crimes dos homens e a. Jus
tiça Divina, o preciosíssimo San�ue e Agua 
sabidos da ferida do Coração de Jesus; e in
cessantemente aa apresenta.rem á infinita Ma
gestade como snpplica. continua e permanente 
reparação. 

Uma onica d'essas preciosíssimas gottas de 
sangue bastaria para purificar mil mundos mais 
culpados que o nosso. Qne será da effusll.o 
inteira? Este sangue do verdadeiro Justo, do 
unico Santo em Israel , clamará misericordia 
perante o throno de Deus e descerá sobre nós 
o seu perdão ! . . . 

A justiça e a paz, encontrando-se e trocando 
um santo osculo, nossa terra produzirá final
mente seu frncto. 

J esus-Christo por si só poderia operar este 
milagre, porém Elle não salva o homem sem 
o homem: quer e pede nossa coadjuvação _para· 
converter os peccadores e a.ffervorar os tib1os. 

E' por isso que seu Divino Coração mani
festa o desejo de que seus Guardas ae Honra 
cooperem com Elle, por este meio, para a sal
va.ça.o do mundo, na hora. diffi.cil que atra.ves
sa.mos. P1·aza. aos Céos que os Associados cor
respondão com fiel amor a este desejo de seu 
divmo Mestre, que Tecebam o Calix de bençll.o 
que seu Coração lhes apresenta; que o elevem 
incessantemente ao Céo; e que euas continuas 
supplicas, unidas ás d'este Coração supplicante 
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e Victima. , façam finalmente descer sobre o 
mundo culpado rios de miserícordia. e de 
perdão ! . . . .  

Nada mais effica.z do que esta piedosa pra
tica. , e nada tambem mais simples e facil !  O 
uníco impulso do coração basta. 

Durante a Hora de Guarda, cada Associado 
e especialmente encarregado de offerecer este 
Calix de benção á Santíssima Trínido.de. Deve 
pois durante esta. hora. renovar a. preciosíssima 
offerta do Sangue e Agua sabidos da ferida do 
Coração de Jesus ; e póde fazel-o mental e des
apercebidamente , indo e vindo , trabalhando, 
mesmo conversando ; em uma palavr.a , por cada 
pulsação de seu coração. Os Guardas de Honra 
se succedem de hora em hora e sem inter
rupção no Posto d' Amor , pelo que esta. pura 
Oblação será. desde então universal e perpetua
mente offerecida á infinita Magestade de Deus. 

Durante o resto do dia o Associado póde 
repetir esta santa. pratica o maior numero de 
vezes possível, especialmente quando vê offender 
a Deus ou elle :proprio o offende. 

Esta. precios1ssima offerta. deve ser feita 
não só com o espírito de reparação pelos pec
cados dos homens, mas tambem com o de pro
piciação pelas actuaes necessidades da E�eja. 
Esta real Esposa de Ohristo nasceu da. ferida 
do Coração de Jesus, sobre a a.rvore da Cru z :  
pelo· sangue e aguo. d'esta divina ferida deve 
ser purificada e renovada, e por esta ferida, 
finalmente , deve ella sahír victoriosa e trium
phante de seus inimigos. 

A.cha-se na. Oldade Mystica. uma. bem ex
pressiva passagem sobre este assumpto : 

•A divina Mãi da Sabedoria , penetrando o 
mysterio do golpe de lança., conheceu que n'este 
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ultimo resto de S!lllgne e .A.gua. que corria do 
lado de seu divino Filho, a nova Egre)a ficaria 
lavada , purificada , renovada , pela vu:tude da 
morte e paixão do Salvador ; e que de seu 
Sagrado Coração sahiriam ainda, como de uma 
raiz, ramos que, carregados de fructos de vida 
eterna1 deviam-se espalhar em o do o mundo. • 

Ate es e centro do Brasil estende seus 
fructos salutares· um dos ramos do. Arvore da 
vida nascida do Divino Coração de Jesus. Ali
mentemos nossas alma com esse pão dos A1zjos, 
saciemos nossos corações com esse calix de 
salvação , afim de cumprirmos a nobre M.iss11.o 
que nos é confiada.. 

O S • . Padre Pio IX. sa.nccionou esta tocante 
Missão da Guarda de Honra. enriquecendo, por 
Decreto de 13 de Junho de 1876 ,  as duas se
guintes orações da. offerta do preciosíssimo 
Sangue e Agua sa.hidos da. ferida do Sagrado 
Coração de Jesus : 

De novo recommenda.mos aos Associados 
que offereçam este Calix Salutar principalmente 
no decurso , ou no fim da Hora de Guarda ; e 
em qualquer hol'a do dia e da noite. 

OFFERTA PREOIOSISSIMA 

Recebez� ó Padre Santo, ern Sacrificio de im· 
petração pela Egreja, de propiciação, reparaçâo 
pelos peccados dos homens, o preciosíssimo Smr
gue e Agua sahidos da ferida do Divi110 Co· 
ração de Jesus , e tende misericordia de 11ós I . . . 

(8o dias de indulgencia.J 
FORMULA MAIOR DA MESMA OFFERTA 

O' Jesus I. . amanlissimo e dulcissimo Sal· 
vador meu/ . .  Permitti que etl Vos offereça, e 
por vosso irtlermedio ao Eterno Padre , o pre· 
ciosissimo Sangue e Agua sallidos da Chaga 
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fez/a em vosso divino Cor-ação na arvor-e da 
Crus! . . Dignai-vos de appücar ejficasmente 
este Sangue e esta Agua a todas as almas e 
particularmente ás dos pobres peccadores e á 
mútha. Purificai, regenerai, salvai a todos os 
lzomens 1 pelo auxilio de vossos meritos I . . E 
finalmente concedet:nos 1 ó Jesus 1 que entremos 
em vosso Corarão amanlissimo, e n' Eile para 
sempre moremos I . . . Assim seJa! . .  (Ioo dias 
de indulgenciaJ 

CAPITULO V 

Origem e progresso da Confraria da Guarda de Honra 
• NoSIIo Senhor fez-me ver <1 devoçllo 

ao sen Div;no Comçll.o eomo nnoa belln 
arvore unjas fruotoa dariam a vida a 
mnítM almas.• 

(Palatf"W da B. MargarWa Maria) 

O
rigina-se primitivamente esta A.s ociaÇ<'io da 
revelação que fez J osus-Christo de seu Coração 

á -:ua: fiel Esposa Margarida Maria., dizendo-lhe : 
c'Eis aqui o Coração que tanto amou aos ho
mens , que nada poupou até esgotar-se e con
sumir-se para testemunhar-lhes seu amor· e em 
lugar de agradecimento só recebe ingrat.idões 
da maior parte d'elles pelas irreverencias e sacri
legios , pela friezas e desprezos com que me 
tratão n'este meu Sacramento do amor f . . E 
o que me é mais sensível é ser Eu assim tra
tado por corações que me sã·o consagrados ! . . 
Por isso te peço que a- primeira. Sexta-Feira 
depois da Oitava do SS. So.cramento seja dedi
cada á uma festa J>articular em homa de meu 
Coração, para Lhe darem reparayiío pelos indig-
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nos tratamentos que tem recebido , fazendo-se 
para e te fim actos de desaggravo e commu
nhões reparadoras. 

•E Eu te prometto que meu Coraçl!.o se di
latará, para derramar com abundancia os influ
xos de seu amor sobre todos quantos Lhe derem, 
e procurarem Lhe seja dada esta honra. � 

Admiravel revelação ! . . Por ella. dignou-se 
nosso Divino Redemptor de nos mo trar mais 
um supremo esforço de �;eu infinito amor paro. 
vencer a humana ing1·o.tidão , e regenerar o 
mundo com nova effusão de graya,a pela devoção 
a seu misericordioso Coração I Por di:fferentes 
vezes tinha Elle revelado á. sua fiel esposa. as 
riquezas de seu divino Coração 1 confirmou e 
resumio as revelações antecedentes n'esta, a 
mais celebre de todas, e que teve lugar no dia 
16 de Junho de 1675. 

A humilde virgem que recebeu em deposito 
tão rico thesouro, para communica.l-b á. Egreja, 
prostrou-se , adorou a. Vontade de seu Deus e 
Redemptor , e escreveu por obediencia o que 
vira e ouvira. 

A Egreja examinou, ponderou o tes'temunho 
da virgem , com as luzes e com a sabedoria 
do Divino Espirit.o que a rege , reconheceu o. 
revelação verdadeira, a declarou authentica; e 
como a piedosa virgem prostrou-se perante o 
Coração de Jesus, e deu-lhe o culto pedido por 
seu Divino Esposo. 

Admira.vel revelação ! . . . Pela. qual , insti· 
tuindo o j>roprio J esus-Obristo esta devoção 
salutar, OU!rece-nos seu Coraçl!.o que tanto nos 
amou ! . . Ettlrega·o ferido, vertendo sangue, com 
uma cruz sobreposta. , coufia·o á nossa devo
ção ! . . . . .  
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f;)ueixa-se amorosamente de nossa ingrati
dão, das nossas muitas irreveJ:encia.s para com 
o seu Sacramento de amor ! . . .  · Pede-11os que 
o consolemos com actos de desaggravo, o por 
communhões reparadoras I 

Promelte derramar as riquezas de seu Coração 
sobre as almas que se dedicarem a esta. devoção. 

Foi para. corresponderem á offerfa, ao pedido, 
as queixas e ás promessas de Nosso Divino 
Redemptor que logo se formaram Associações 
e Confrarias do Sagrado Coração de Jesu s ;  e 
uma d'ellas, sua Guarda. de Honra, filha a. mais · 
mimosa, e a. mais J;>rivilegiada do Divino Co
ração , veio aperfeiçoar todas as Confrarias 
antecedentes. 

As mais conhecidas eram I• A ARCRI
OONFRARIA DO SAGRADO OÓRAÇÃO DE 
JESU� estabelecida em Roma i.... 2•, Q CULTO 
PEB.P.I!.OTUO DO DIVINO CO.«.AOAO ; 3•, O 
CORAOAO AGONIZANTE :J;:>E JESUS ;  4", O 
APOSTOLADO DA ORAÇAO unido ao Sa
grado CoraçAoj 5", A CONF R.ARIA DA COM
MUNHAO R.I!OPARADORA ,  6• , A HORA 
SANTA. 

ascida depois d'estas excellentes Asso
ciavões, a Guarda de Honra veio offerecer a 
todas o concurso o mais activo , a. dedicação 
a. mais zelosa para completai-as e vivifical-as. 

Assim como o fructo é o resumo da arvore 
e contem os elementos de sua reproducção, 
assim a Guarda de Honra do Sagrado Cora
ção de Jesus é um resumo de todas as Asso
ciações g,ue a precederam para promover o 
culto devido a este adora.vel CoraçãoJ e contem 
os elementos e a virtude de reproauzil-as , e 
.communicar-lhes nova vida, novo fervor, e nova 
fecundidade. 
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Sob a oel!a figura. de frondosa arvore foi 
mostrada á B. Margarida. Maria a. devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus. Os vigorosos ra
mos d1est& arvore de vida que se estendem 
por toda a. ten-a. , são as diversas Confrarias 
que produzem saborosos fructos. A Guarda. de 
Honra foi suscitada e escolhida. pelo Sagrado 
Coração, para. colher estes ricos fructos e com
munical-os aos seus Associados 1 fazendo-os 
}larticipantes do es}lirito, dos privilegies e das 
mdulgenclas das Confrarias que a precederanl. 

EUa. tem suas Communhões reparadoras, 
especialmente nas primeiras Sextas-Feiras de 
cada mez, como as 11edio nosso Divino Redemp
tor tem seu c�tllo perpetuo ' pois ' . a. todos os 
instantes do dia. e da. noite, estão seus Asso
ciados de Guarda. no Posto de Amor , dando 
ao agrado Qoraç.ão de Jesus GLORIA ! AMOR! 
REP .ARAÇAO ! . .  

Ella. tem seu APostolado de Oração , visto 
que sem cessar offei-ece pela conversão dos 
peccadores e pelas necess1da.des da. E greja o 
preciosíssimo Sangue de Jesus , supp1icando 
ao Eterno Padre e digne de a.ceita.l-o em Sa· 
crijicio de Expiação e de Propiciação l 

Tem su a Hora Santa , sendo soa. principal 
obrigação offerecer e santificar todas as hm·as 
do dia e da noite, para glorificar e consola1· ·a 
seu Divino Rei ! 

Ella adora e supplica o Coração agonizante 
de Jesus em sua paixão, e com especial devoçr1o 
o contempla e adora traspa.s ado pela lançada 
na arvore da Cru z. 

E'mfim a Guarda ele Homa vive unida com 
a. Archi-Confraria de Roma, como uma filha á 
sua Mãe d'ella recebeudo seus pl'ivilegios, S\las 
indulgencip.s e obrigações. 
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Niio e pois ele admirar que ,  sendo he1·deira 
de todos os bens das Associações precedentes, 
a Filha. recemnascida do Sagrado Coração de 
Jes�s tivesse logo em seus principias tão ad
miraveis progressos. 

Foi no Mosteiro da Visitação Santa. Maria 
de Bourg (A isne) no Bispado de Belley , em 
Fra.uça , que nasceu a Guarda de Honra , a Hl 
de Ma.1·ço de 1863 , dia em que a Egreja cele
brava a Festa das cinco Chagas de ]esus- Citristo 
e particularmente da chaga de seu Coração 
aberto pela lança do soldado. 

Erecta canonicamente na. Egreja do mesmo 
Mosteiro em que foi fixado seu Centro, esten
deu-se com admiravel rapidez por toda a terra. 

O SS. Padre Pio IX a confirmou e appro
vou, communicando-lhe a 16 de Julho de 1B64, 
todas as indulgencias da Archi-Confraria ro
mana, e enriquecendo-a com indulgencias par
ticulares de que adiante se dará noticia. 

Muitos Cru:deaes Arcebispos e Bispos ali ta
l'am- se debaixo da bandeira da Guarda de Honra, 
a recommendaxam á. piedade de seus fieis , a 
institu.U·am em seus Bi<>pados , e a enriquece
rmn com indulgencias diocesanas. 

Em 1876 estavam já canotiicamente erectas 
2S3 confrarias da Guarda de Honra, filhas da 
Confrarin Central em lló Bispados , contando 
milhões de Associados. 

Ah ! digne-se o Sagl'ado Coração de Jesus 
ruultiplicnl-os n'esta nossa Diocese, em toda a 
terra dn S anta C1·uz , e em todo o Orbe 
Catholico ! 

Digne-se de abençoar todos seus Guarda;:, 
e affervoml-os pru·a que em torno de todos os 
Tabernaculos em que reside <J Djvino Captivo 
do Amor, uma piedosa phalange de Guardas 
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de Honra adorem , amem L glorillquem e con· 
solem o 8.In8..Dte Coração de nosso Divino Re
demptor !  . . .  

Por um Breve de 26 de Novembro de 1878 
o SS. Padre Leito XIII elevou a. Guarda de 
Honra á dignidade de Archi-Confran·a. Já subia, 
n'aquella data o numero das Associações aggre
gadas á Archi-Confra.ria Mãe, a 426 confrarias 
canonicamente erect.as em 142 Bispados. 

CAPITULO VI 
Organlsação da Guarda de Honra, e admissão dos 

Associados 
Em tuas rortalezas . 6 Jern.Miem, 88tabeleai G11Ardu ; todo o dia e toda 

noi to me l ouvarem, e nunca ee= 0' Vós, que vos l8lllbmia do Sonllor, 
nlo vos aalois!  • . .  (lSAIAB LXII. 6.) 

Bella. realisação d'esta. _prophecia é a organi
sação da Guarda de Honra, estabelecida na.s 

fortalezas , isto é nos templos da Egreja de 
Deus, figurada pela cidade de J erusa.lem. 

Canonica.mente e1·ecta em todas as partes 
do mundo, esta piedosa. Associação nunca. cessa 
de dar a seu Divino Rei um tributo de louvor 
e de gloria, de amor e de reparayão I 

Todos os instantes do dia e da noite são 
comprehendidos nas horas de Guarda esco
lhidas e santi:ficada.s , em todos os pontos do 
Universo, pelos fervoro.sos Associados que, em 
união com Nossa Senhora�., S. José, os Santos, 
os Justos e os Anjos , onere cem a. Jesus , e 
por seu intermedio, á Santíssima Trinidade, um 
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se.crificio de louvor, uma oblaç.l!.o pura. e per
petua. 

Para. este fim a Confrario. organisou a pie 
dosa milicio. de seus Associados em Phalanges, 
ou Batalhões correspondentes ás 12 horas do 
dia ou da noite. Deu a cada hora e a seu Batalhão um Pro
tector especial da forma seguinte : 

De 12 horas á. 1 hora , Nossa Senhora do 
Sagra�Q Coração. 

De 1 ás 2, S. José e todos os Santos. 
De 2 ás 3, os Justos da. tens.. 
De 3 ás 4, os Serafins. 
De 4 ás 5, os Cherubins. 
De 5 ás 6, os Thronos. 
De 6 ás 7, as Dominações. 
De 7 ás 8, as Virtudes. 
De 8 ás 9, as Potestades. 
De 9 ás 10, os Principados. 
De 10 ás 11, os Archanjos. 
De 11 t1.s 12, os Anjos. . 
Essas horas sito repartidas com seus Pro

tectores em um Quadro ou Registro de forma 
circular , imitando um horario , ou mostrador 
das horas de um relogio. 

No cenb:o do Quadro está a Imagem pin
tada. , ou impressa. do Sagrado Coro.yão , como 
foi mostrado por Jesus-Christo á B Margarida 
Maria, traspassado da lança., derramando San
gue da ferida, cercado de espinhos , com uma 
Cruz no alto, e todo rodeado de chammo. . 

D'esse cenho "{>IU'tem em linhas que vão á 
circumferencia e mdíca.m as horas e os Pro
tectores que as presidem . 

Os nomes dos Associados são inscriptos 
entre o Sagrado Coração de Jesus , e os Pro
tectores de cada. Hora.. 
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Este Quadro que é proprio da Guarda de 
Honra, traz no alto a. Senha ou Palavra Sagrada 
da. Confraria : 

VIVA JESUS ! 
GLOIUA I AMOR I REP ARAQÃ.O I AO CORAÇÃO DE JESUS I 

Os Associados devem ter os nomes inscrip
tos em um Quadro pa1·a lucrar as indulgencias. 
A essencia. {>Orem, a alma da Guarda. de Honra., 
é o offerecunento da Hora. de Guarda. , pelo 
qual cada Associação, em união. com o Protec
tor da Hora escolhida, vai espiritualmente aos 
pés de Jesus Sa.cramenta.do e Lhe offerece 
suas adorações 1 seu agradecimento, sua repa
ração, seu desej o  de amal-o, de glorifica l-o , e 
especialmente de consolar seu Amante Coração. 

Com esta tenç.ão consagra-lhe seus pensa· 
mentes, palavras! . 

obras, trabalhos e mormente 
seu corayão que ille entrega sem reserva, para 
que o abrase no fogo de seu divino amor. 

Cada Associado offerece tambem , como foi 
explicado , o Calix Salutar do 'angue e Agua 
sahidos do Coração trasvassado de Jesus. 

Todos os fieis catholicos dedicados ao Sa
grado Coração de .J esu são convidados a se 
ali ta.rem sob a Gloriosa Bllllde:ira da Guarda 
de Honra.. Estarão em companhia de SS. Padre 
Leão XIH que se gloria de ser o primeiro 
Guarda de Homa e de muitos Cardeaes e 
Bispos e de todas as almas mais fervorosas 
do orbe catholico. 

Para ser Associado da Guarda de Honra e 
lucrar suas ricas indulgencia é necessa.rio :  

1.0 Ser alistado por algum Direc or ou Ze
lador autorisado ; 

2.0 Ser inscripto em algum Quadro, ou registro 
da Confraria. 
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3.0 Praticar cada rua o exercício da Hora 
de Guarda. 

4..0 ro caso de esquecimento offerecer outra. 
Hora., para. supprir a. hora. esquecida. 

O Associado depois de haver escolhido uma. 
Hora conveniente não a deve mudar sem grave 
motivo. 

Mas além da. hora escolhida. póde offerecer 
outras horas do mesmo dia. 

A estas Horas s upplemento.res o SS. Padre 
Pio IX concedeu 100 dias de indulgencia , em 
cada hora que fôr o.fferecida. 

A Confraria da Guarda de Honra é regida 
por um Director geral que é o Exm. Sr. Bispo 
de Belley, .Por Direct.ores Diocesanos, por Direc
tores part1culares1 e por Zeladores e Zeladoras. 

E' sob a autoridade dos Exms. Srs. Bispos 
que a Guarda de Honra se erige e funcciona 
em todos os Bispados do mundo catholico. 

Cada Bispo nomea nm Director para. sua. 
Diocese. 

O Director D iocesano nomea Directores par
ticulares, Zeladores e Zeladoras. Cada. digni
ta.rio da Irmandade recebe um Diploma a sig
nado pelo Delegado do Sr. Bispo de Belley, 
Director geral ; os Directores, Zeladores e Ze
ladoras podem alistar Associados em qualquer 
Freguez1a do Bispado. 

Os nomes dos Irmãos além de serem in
sc riptos em um Quadro da Confraria são en
viados cada anno antes da. Festa. do Sagrado 
Coração de Jesus ao Berço e Centro da Guarda 
de Honra , o convento da Visitação de Santa 
Maria de Bourg, e no dia da. Festa , todas as 
listas com os nomes , são depositadas sobre o 
sJt.a.r do agrado Coração de J esua, e ao depois 
conservados nos .AJ:chivos da Ir:ma.ndade. 

Guarcla rlt ffDnra. a 
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Esta facil e bella. organiso.ção muito con· 
correu pa-ra o progresso e dilatação de tão pie
dosa Confraria em todas as partes do Universo. 

Bemdito seja o Sagrado Coração de Jesus que 
dignou-se e tender sua. misericordia sobre este 
nosso Bispado organisando n'elle · sua Guarda 
de Honra , que já. funcciona canonica.mente 
erecto., no Colleg1o das Irmãs de Caridade e 
no eminario episcopal, d'onde os Guardas de 
Honxa hão de levar até as e.·tremidades da 
Diocese Dia.roantinense o fogo sagrado do Di
vino Coração , com a Bandeira da. Guarda de 
Honra , debaixo da qual se alist.arão novos 
Associados, para. darem a seu amado Rei sempre 
mais Gloria, Amor e Reparação ! 

l 

CAPITULO VII 
Obrigações da Guarda ds Honra 

Meu So.lvadot promettcu-me quo todos 
aquelles q un forem dedicado• o cons•· 
grarlos 11. sou Divino Coração ntmca. pet·e· 
cer-d.o. 

(8. MARGARIDA MARIA.) 

Os Guardas de Honxa a nada se obrigam 
debaixo de pecca.do. O caracter de suas olrri

ga.ções é a dedicação e o amor , e não a. lei e 
o preceito. 

Este nobre caracter póde deduzir-se de. 
explicaç.õe precedentes , e das promessas de 
Nosso Divino Redemptor ao ÁDJO de seu Co· 
ração, a B. Margarida Maria. ' 

Nii.o La preceitos ,  é um appello feito á 
nossa generosidade , ao nosso amor pelo Co
ração o mais amante e o mais generoso. 
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Assim o não haver pecca.do na falta de 
fideliuade ás obrigações da Guarda de Honra., 
não deixe porta aberta ao descuido e á. in
constancia. 

Devem, pelo contraxio, os Guardas de Honra. 
mo trar-se tanto mais zelosos quanto mais 
suaves são suas obrigações. 

Além das já referidas de alistar-se e inscre
ver-se em um Quadro da Confraria ; além do 
oiferecimeuto da hora. escolhida, ou de outra 
hora no caso de esquecer-se da. primeira , é a. 
Communhào reparadora 11as primeiras Sextas
Feiras de cada nHIS, um dos mais ardentes 
desejos do Sagrado Coração de Jesus. 

•Meu Divino alva dor, diz a. B. Margarida. Matia.1 ordenou-me que eu coromungas e nas 
primell'a.s Sextas-Feiras de cada mez afim de 
reparar quanto me fosse possível os ultrajes 
por Elle recebidos no SS. Sacramento. •  

N'uma Sexta-Feira Nosso Senhor disse-lhe 
depois de sua Co1umunhão : 

•Eu te prometto, no excesso da misericordia 
de meu Coração , que seu Amor Omnipotente 
concederá aos que fizerem a Communhào re· 
paradora na. primeira Sexta-Feira. do mez, por 
11ove me�Ses seguidos , a gmça da penitencie. 
final. Eu te prometto que não morrerão em 
estado de peccado mortal ! nem sem receber os 
Sacramentos. Eu te prometto que n 'a.quella 
hora derradeira meu Coração lhes será um 
asylo .se�nro. 

Sem 1m pôr obrigação , esta promessa , bem 
meditada, e sufficiente para attrahir e affeiçoar 
todos os corações á Communllào reparadora. 

Além d'esta piedosa pratica nas primeiras 
Sexta -Faixas ha de tarde uma reunião publica. 
dos Guardas de Honra para rezarem em com-
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muro uma oração reparadora e alguns actos 
de desaggravo, ou de consagração ao Sagrado 
Coração de Jesus. 

Os Dil·ectores :J?Odem modificar a forma 
d'este exercício coliforme á.s circumstancias do 
tempo , dos lagares , das Egrejas , Capellas 1 e 
Oratorios. 

Sendo possivel e conveniente , expõe-se de 
manhã. o SS. Sacramento ás adora�ões dos 
Guardas de Honra e de todos os fie11:1 , e da
se a Benção , de tarde , depois de se haver 
rezado perante o SS. Sacramento Exposto , os 
actos de reparação e desaggravo. 

Nilo podendo baver E""Posição do SS. Sa
cramento ,  dá-se Benção antes da qual rezam
se em commum as sobreditas orações . 

Nli.o sendo ainda. possível a Benção , reu
nem-se os Guardas de Honra perante um Qua
dro do Sagrado Coração de Jesus e rezam as 
orações indicadas, e outras que vão impressas 
n'este Manual. 

O mesmo p6de praticar-se nos Ora.torios 
das familias, ou dos particulares que niLo pos· 
sam assistir ás reuniões publi s. 

Póde-se igualmente rezar a Ladainha do 
Sagrado Coração de J esus1 cantar algum CllJI· 
ti co da Guarda de Honra, depois da Benção 
ou em falta d'ella, nas reuniões em Capellas, 
ou Orat.orios publicas ou particulares, perante 
um Quadro do Sagrado Coração de Jesus. 

O SS. Padre Pio IX concedeu sete quaren
tenas de Indulgencia. a todos os .fiei s ,  todas 
as vezes que visitarem um Quadro do Sagrado 
Coração de Jesus, exposto á veneração publica 
em Egreja ou em Oratorio , e rogarem algum 
tempo segundo a intenção do Snmmo Pontifica 
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A. Guarda de Honra não exige eamolas de 
entrada, nem annuaes.z. mas querendo os Irmãos 
celebrar a festa do l::!agrado Coração com No
venas , Procissões , e outras Solem:nidades do 
culto exterior que exigem despezas, e faltando 
recursos ás Eg:rejas ou Ca.pellas em que e tá. 
erecta a Guarda de Hom·a , pod em os Asso
ciados , com licença do Director e approvaÇI1o 
do Exm. Sr. Bispo, determinar entradas e an
nuaes para promoverem e sust atarem o culto 
exterior, sen•indo igualmente estes meios para 
a acquisição de Bandeiras , QuadJ:os e Ima
gens do Sagt·ado Coração de Jesus. 

Ficando todos scientes que podem perten
cer á Guarda de Honra, e lucrar as Indul&•m
cias , se cump1·irem com as condições acuna. 
ditas , ainda que não paguem entradas nem 
annuaes , ficando todos igualmente certos que 
o agrado Coração de Jesus pagará com o 
centuplo a.s esmolas que derem , e recompen
sara com largueza os sacrificios que fizerem 
para promover e abrilhantar suas festas , e seu 
culto exterior. 

á obrigação porém essencial é dar ao Di
vino Coração um culto interior. 

A. inscripção gravada. á cima do Quadro da 
Confi·ada. : Gloria I Amor I Reparação! é o resumo 
das piedosas obrigações do. Guarda. de Honra.. 

Glorificar o Divino Coração , a quem tão 
grande numero de christãos desconhecem e 
deshonram l . . . Amal-o por tantos corações ti
bios que não sabem ama.l-o l  Reparar por in
ces antes homenagens . os contínuos ultrajes 
que se Lhe fazem ; tal é a tocante funcção offe
recida ás almas a listadas sobre o piedoso Es
tandarte de Honra. 
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•O Amor é desconhecido ! O Amor não e 
amado ! . . . • exclamava S. Franci co d'A.ssis, e 
derramava torrentes de lagrimas l . . .  

Que diria. elle vendo nosso seculo ornar-se 
todos os dias mais indifferente e tornarem-se 
os homen sempre mais ingratos para com o 
generoso e affavel Salvador , que os resgatou 
com o preço de seu angue ? !  . . .  

Oh 1 pelo menos , no meio do. indifl'erença 
quasi geral , haja cm·ações generosos que se 
elevem , almas dedicadas que longe de dobrfl.l' 
o joelho perante Baal, reuna.m-se em torno do 
Coração da Jesus, p!U·a dizer ·lhe : •Senhor , se 
grande numero de nossos irmãos ing1·atos re
pellem vo so Amor , Vos cobrem de ultrajes 
procuram aniquilla.r vosso No me ; nó , ao me· 
nos, queremos a.ma.r-Vos, glorificar-Vos, conso· 
lar-Vos ! Queremos pedir, expiar pelos culpados 
e procurar conquistar-Vos os coraçõe ! .. 

Para este tnplice fim, o verdadeira Guarda 
de Honra deve não só santificar sua Hora de 
Guarda. do melhor modo po sivel , como tam
bem distinguír-ee por um exemplar proceder, 
e perfeito cumpl'imento de todas as leis do 
Senhor, e obt'itrações de seu estado, 

Por esta. vi� pura , por esta fidelidade ao 
dever, por esta. submi são amorosa e filial de 
sua vontade a. todas as vontades de seu Detls, 
o Associado torna.r-se-ha verdadeiramente digno 
de consolar o Coração de Jesus : merecerá ser 
por- Elle enriquecido das melho1·es graças du· 
l'a.nte sua vida e ser favoravel e misericordio· 
sam_ente recebido e julgado na hora de sua 
morte. 

E' se�uramente uma. �rande felicidade e um 
insigne favor, sel' escoll11do pelo Salvador para 
pel'tencer á sua Guarda . 

. 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Porem muito import.a consultar seu coração 
antes de aceitar esta beneficio ; porque seria 
preferível não nos compromattermos a amar, 
glorificar, conso1ai· o Coração do alvado1· , se 
logo, por indiffereuça. ou es9ueci mento , ti ves
semos de abandonar esse compromisso, e assim 
obrigar o Divino Mestre a recolher a dôr, donde 
esperava consolação , a ultraje , donde esperava 
receber reparação e amor ! ! !  

Porem, u m  generoso coração, dedicado, :fiel, 
que inteiramente deseja dar-se a Jesus, honrar 
seu Divino Oomção e com elle cooperar para 
a salvação do mundo, póde e dev� se apresen
tar sem temor. 

E te doce Mestre e euhor acolhel-o-ha com 
terno amor . . .  os Anjos do Tabernaculo e a 
phalange dos Guarda de Honra que já func
ciona.m no Ceo, assim como a que ainda com
bate sobre a terra , abril'à,o suas iilheiras ao 
novo Associado ;  alies unirão suas homenagens, 
seu amor e dedicação ás homenagens , amor a 
dedicação de seu novo irmão para consolarem 
juntos a. Jesus-Christo..t verdadeiro Filho de 
Deus , e este Rei pacinco e querido , que só 
verdadeiramente merece reinar sobre todos os 
corações. 

CAPITULO VIII 

lnstrucção sobrs a. Hora de Guarda 
Ent!o o Rei dirá aos da sU& direita ; 

Vinda, bemditos ole meu Pai , tivo sê•le o me d�to• dG beber, fui pri•ioneiro e me 
visitastes. 

(MATR. XXV. 85, 36.) 
A hora. de Gua.1·da sendo a ha.se fundamental 

da. Confraria, o acto que constitue o Asso-
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ciado, o exercício donde ma.i.ores fructos resul
tam importa bem saber : 1°, em que consiste 
e ta pie dosa funcção i 20, quaes as suas vanta
gens i 3° qual o modo de satlsfazel-a santamente. 

§ 1 .0 Em que consiste. - Como já vimos, 
não se prescreve nenhum methodo , nem se 
e:rige oração alguma. A Hora de Guarda se 
resume em um culto interior de amor e repa
raçiio 1 que cada um póde preencher segundo 
e peClal devoção ou gráo de intimidade com 
Nosso SeoJ10r. 

Esta santa pratica é uma iniciação ao que 
furemo eternamente no Céo i é uma conso
lação do que não podem os fazer continuamente 
sobre a terra. O logar do homem, muito me
lhor que o do Anj o ,  deveria ser junto d'este 
Deus cujo amor o constituio prisioneiro em 
nossos Altares ! ! !  E' para o homem e não para 
o Anjo que Elle está. em sua Eucharistia ! . . . 
Porém se este Rei de Gloria faz suas delicias 
em estar entre nós , conhece ta.mbem que nos 
é impoesivel velar noite e dia a seus pés. Para 
consolar-nos d'esta impossibilidade e para pôr 
de algum modo ao alcance de todos,  a perpe
tua adoração que Lhe fazem os Anjos pros
trados ao rP-dor dos seus Tabernaculos , foi 
que Jesus-CLristo inspirou o santo exercício 
da. Hora de Guarda tão simples em sua pra
tica�, tão efficaz em sens resultados, tão elevado 
no nm que se propõe. 

§ 2.0 Soas vantagens. - A experiencia de
mo�tra que as almas não praticam muito 
tempo este santo exercício, sem d'elle recolher 
os mais felizes fructos , sem experimentar a. 
salutar influencia que derrama soôre todos os 
outros instantes do dia. 
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. Com effeito, como o Associado que durante 
uma. hora se conserva na presença do Senhor 

esus esforçando-se por consolal-o, provlmdo
e seu amor por uma pequena victoria obtida 

sobre seu humor ou soa paixão domina.nte , 
poderia pouco depois·, ferir por alguma o:lfensa. 
grave este mesmo Divino Salvador? . . . . 

Como esqueceria elle totalmente es e terno 
Me tre, a. cujos pés deve elle ter deixado seu 
espírito e comção, deixando o Tabernaculo ? . .  
Como poderia ser duro,  egoísta , pouco cari
doso p!U·a sellS irmãos, aquelle que se approri
mou da ardente fornalha de amor, que devora 
o Coração de Jesus ? Como erraria o caminho 
aquelle que foi illumjnado pelo clarão da. ver
dadeira luz? . . . Como succu.mbiria sob o peso 
de suas fraquezas aquelle que ,  durante uma 
hora esteve reclinado sobre o Coração do D eus 
forte ? . . .  Como, finalmente, seria ven cido por 
seos inimigos, aquelle que marcha sob a égide 
do Omnipotente ? Porque se o Associado apar
tou-sa do Tabernaculo, no fim de sua. hora de 
Gua.rda , a v-ista de Jesus o seguia, e por espe
cial protecção o preserva do perigo e o for
talece no com bate. 

Deve , pois , o Associado fazer muito eass
d'esta hora bemdita.. Para se premunir eontri1. 
a distracção , negl:icencia. ou esquecimento, pe
netre-se d'este pensamento : á la/ hora devo 
ter uma. audiencia divina, dul'ante a qual posso 
tudo pedir e e perar, tudo alançar da infinita 
bondade do Coração de ,Jesus. D'ahi por diante 
espere este momento ptivilegiado com tanta 
impa.ciencia quanto o proprio Jesus o deseja. 

Este bom Mestre abe quaes os seus caros 
Guardas de Honra que a cada hora nova, devem 
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vir o. seus pés ; seu Coração os espera com 
impaciencia. de amor e bate deliciosamente, 
vendo-os acharem-se fieis no divino posto 
de amor. 

E quem poderá dizer as torrentes de graças 
que Jesus derrama eutito sobre seus amado s 
servos ? ! !  . . . Aquelle que prometteu não dei
xar sem recompensa um copo d.'agna dado em 
sen nome, seria, porventura, menos liberal parai 
com as almas que dm·ante uma hora se e for
çam em saciar , por sua dedicação e amor , a 
ardente s êde que o devora e em su avizar as 
dolorosas feridas que incessantemen e fazem a. 
sen amantíssi mo Coração os crimes dos ho· 
mens sua indi:fferença, sua amarga ingratidão ?! 

§ 8.0 Modo de passar santamente a hora de 
Guarda. - "em jmpôt· methoclo po.rtic J lar para 
santificar a Hora de Guarda , parece qul;l o 
modo que vamos indicar seria util ás almas 
e glori fi caria Nosso Senhor. 

Logo que a hora começa , estando-se ó, 
fazer o signal da Cruz, partir em es�irito acom
panhado de seu bom Anjo , a um Tabernaculo 
(o de sua Egreja pa1·ochial ou Communidadc, 
de preferencia a qualquer outra) , prostrar-se 
húmildemente de espirito e coração. diante do 
dulcíssimo Jesus , recitar o Offereéimento .da 
Hora de Guarda. 

Tudo isto se póde fazer em menos de dou 
segundos; se não se estiver só, faça-se de modo 
que ninguem perceba , no ca o de ser incon· 
veniente um acto extel"ior publico. 

Tendo assim começado a Hora de Guarda., 
deve-se continua.l-a com su ave e piedosá atten· 
ção, na· presença de Nosso Senhor , sem cons· 
trangimento, sem violencia. alguma, cumprindo 
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seus deveres habituaes, sob a. vi ta. d•este terno 
enhor , como se faria em companhia de um 
&i respeitosamente amado. De quando m 

vez se lembrar que se está de guarda no Ta
beruaculo, volver o olhar de seu coração para 
' de Jesus tão terno tão amante, tão abando
&do em seu sanctnario ! . . .  fazer algumas vezes 

acto de amor ou qt1a1quer o1·ação jaculatol'ia. 
Não esquecer os pobres peccadores, nem as 

ctuaes necessidades da santa Egreja; em seu 
favor fazer mental ou vocalmente , frequentes 
e repetidas vezes a preciosíssima offerta do 
Sangue e Agua sabidos da ferida do Ooraçii.o 
de Jesus. 

Fina.lmente, não deixar de apresentar aNo ·o 
Senhor um leve sacrificio, quer seja uma vi .ta 
curiosa reprimida uma palaVTa de vivacidade 
retida, um movimento de humor dominado. 

Aconsell1a-se que se remate a Hora de 
Guarda pela Oração da Preciosíssima Offerta.. 
Depoi do que , havendo respeitosamente bei
jado os pés de Nosso Senhor, tendo-lhe pedido 
sua benção, o Associado deixa o Tabernaculo, 
pedindo aos Anjos do Sanct.t1ario que se dig
nem substituiL-o , continuando junto de Jesus 

acramentado sua gloriosa funcção de Guarda 
de Ronra! 
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0APITULO IX 

Orações que os Guardas de Honra rezão em commum 
primeiras Sextas-Feiras de cada mez, diante do SS. Sa
ramento exposto , sendo-lhes posslvel , ou em Gapellas 
e Oratorios publicas ou particulares perante um Quadro 

ou uma Ima em do Sagrado Coração de Jesus 

I. 
ORAÇÃO REPARADORA 

DiviDe 'a.lvador Jesus ! Dignai-Vos de olhar 
con. tmor e misericordia. !?ara vossos filhos 

da Guarda de Honra, que UDldos em um mes
mo pensamento de Fé , de Repara.çi'lo e de 
Amor , vem chorar a. vossos pé soas infide
lidades, e as de seus irmãos , o pobres pec
ca.dores ! 

Dai, Senhor, que as promessr unanimes e 
solemnes que vamos fazer, toqut .n vosso Di
vino Coração , e d'elle o.lcEncere mi!lericordia 
para. nós ,  para o mundo in{,..liz e <;riminoso, e 
para. todos a.quelles que não têm a felicidade 
de Vos amar ! 

D'aqui por diante ,  sim , todos vol-o pro
mettemos: 
Do esquecimento e da. ingratidão dos ho- • -<1 

mens, g 
Os assistentes: Vos consolfi.remos, Senhor. (l 
Do abandono em que sois deixado no �g 

Santo Ta.berna.culo, g.�  
Dos.,c�imea dos J?eCcadores, g e Do od1o dos rmp10s1 • .; 
Das bla.sphemias pr<•ferida.s contra V 6& a 
Das injurias feitas á vossa Divindade, � 
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ôs eacrilegios com que se profana o vosso 
acramento de amot·, 
s immodestias e irreverencias commet

tidas em vossa. presença adoravel, 
as · traições de que sots a victima ad
oravel, 
a tibieza do maior numero de vossos 
filhos, 
o desprezo que se faz de vossos con
vites amorosos, 
as infidelidades d'aquelles que se dizem 
vossos amigo , 

' o abuso de vossas graças, 
De nossas proprias infid.elidades, 
Da incomprehensivel dureza de nossos 

corações 
De nossa longa demora. em Vos amar, 
De nos a frouxidão em vosso santo serviço. 
Da IUllarga tristeza que Vos causa a perda. 

das alrilas, 
Do vosso longo esperar ás portas dos 

nossos corações, 
Das amargas re,Pulsas que soffreis, 
De vossos susprros de amor, 
De vossas lagrimas de amor, 
De vosso ca.ptiveiro de amor, 
De vosso martyrio de amor, 

. ORAÇÃO 

� o Cll 

Divino Salvador Jesus , que do vosso Co
ração deixastes sabir e ta queixa dolorosa : 
Eu procurei consoladores e 11do os achei. Dig
nai-Vos de aceitar o fraco tributo de nossas 
consolações , e assistir-nos tão poderosamente 
com o soccorro de vossa. graça., queJ para · o 
futuro , fu�indo cada vez mais de tudo o que 

os poderia desagradar , nos mostremos em 
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uil o 1  por toda parte e sempre ,  vossos filh 
o mais fieis e dedicados. Vol-o pedimos 
Vós mesmo , que sendo Deus com o Pa 
e o Espírito Santo, viveis e reinais nos eecul 
dos seculos. Amen. 

II. 
ORAÇÃO Á CHAGA ADOI!.AV.EL DO CORAÇÃO DE JES 

Oh Jesu s !  tão a.ma.ute , t.ão ama.vel e 
pouco �tma.do ! Humildemente nos prostra 
mos a vo os pes para o:fferecer a vosso nJ· 
vino Coraçã.o , aberto pela lança , e consumi 
pelo amor, a homenagem de nossas adoraçõ 
e de toda a nos a ternura. 

Vos agradecemos , dulcissimo alvador , 
haverdes permittido ao soldndo traspass 
vosso peito ado1·a.yel, e nos te;·des assim a�erj 
to uma porta de salvação na arca myster1o� 
de vosso Sagrado Cora<;Ao aonde nos podem 
refugiar n'estes dias funestos , e esc11.par 
diluvio de escandalo que iuunda. a terra. 

Abençoamos mil vezes a hora e o mo 
mento em que ao golpe da aguda la.uça. ma 
naram Sangue e Agua da. chaga de amor feit 
em· vosso D ivino Col'Rçã.o. Dignai-Vos, Senho 
Jesus , de a}Jpticar os seus meritos infiniw 
ao mundo infeliz e criminoso ! Lavai purilica 
regenenJ.i as almas na onda que broUn d'est 
verdadeira piscina de Siloe. 

Permitti , Senhor , que n'ella possamos l&J 
çar nossas iliiquidades, e as de todos os homen 
su,pplicaudo-Vos , que nos sal v eis ainda 1 pel 
amor immenso que arde em vosso Sagrai 
Coraçã.o. 

Em:fim , dulcíssimo Senhor Jesus , permit 
que fixando nossa morada n'este mesmo ad 
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, vivamos n'elle sa;�to.mente , e 
exha.lemos em paz o nosso ultimo sus

Amen. 

III. 
DOS GUARDA' DE HONRA A MÃE DOLOROSA JUNTO Á CRUZ 

Maria ! a. mais terna, a mais affiicta MS 
pela dôt incomparavel que soffi:estes 
a Cruz quando vis es approximar-se o 

ao Corpo adoravel de vosso Filho di
traspassal-o com a lança dignai-vos, 

ne<lltrlOS , de alcançar , para os pobres 
IQII:cndo:res de quem sois Advogada e verda

Mãe , a applicaç.ão efficaz do Sangue e 
que n'aquelle momento correram do Co
Sagrado de Jesus ! 

Eva que , para o mundo desde seu 
, fostes a Aurora de Salva

de nos annunciar , de nos ai
dias de misericordia e de perdão, 

aos homens uma terna e geral de
Coração de vosso Divino Filho , e •pr<>pa,garlClO vós mesma o culto de Reparaçdo 

soa Guarda de Honra. 
Oh Virgem bemdi t o. !  Virgem mediadora e 

��:eJ�arau<Jra ! Em vós es á. toda a nossa espe
de nos admittir no nume1·o 

queridos , de nos patentear o 
do Oorayll.o de Jesus , de nos fazer a 

exemplo 1 profundamente humildes , e dai
por pieaade, vossa benção. Amen. 
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CAPITULO X 

Actos de Consagração , de Desaggravo e de total 
Entrega ao Sagrado Coraç�o de Jesus 

L 
ACTO DE CONSAGRAÇÃO 

(Este acto póde ser recitado em publi 
nos exercícios da primeira exta-Feira âe cadl 
mez e em qualquer outra occa ião de cons 
gra.r-se ao divino Coração de Jesus.) 

O' Jesu s !  verdadeiro Filho de Deus vivo, qu 
do a.lto do vosso glorioso throno , Vos di 

gnastes pronunciar em nosso favor estas insffai 
v eis palavras : Meu filho, dá-me teu coraçào! per
mitti , que correspondendo ao excesso de lllli 
ta.l amor, venhamos o:fferecer-Vos, dedicar-Vo� 
consagrar-V os inteiramente e para sempre es� 
fracos e miseraveis corações ,  de que sois t!Q 
cioso ! . . .  

Por muito tempo , Senhor os offerecemos 
ás creaturas , aos falsos bens d'este mundo. 
Por muito tempo resi timos a vossas graça 

ejetíl.mos vosso convite , e em v.ão ptocura· 
mos a felicidade que só ha em Vós I Instrúidos 
por nossa. experiencia . . . confusos pela longa 
demora em Vos amar . . . tocados pelo inel· 
plicavel amor que testemunhais a indignas 
creaturas . . . .  eis-nos aqui supplicando-Vos que 
a.�eiteis a. offerta total que V os fazemos de 
todos os nossos corações . . . Recebei-os nd 
vosso ama bilissimo Cora.yão , 6 amado Salva 
dor I E guardai-os para. sempre I São cora 
ções ingrat-os , inflei s ,  p oderiam ainda trahir 
Vos e abandonar- Vos ! 
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Pa:ra. reparar nossas in:fidelidades passadas, 
retendemos e desejamos , 6 Jesus! que todas 

s pulsações de nossos corações Vos sejam 
lora em diante outros tantos protestos do 
ais puro, dedicado e terno amor ! . . . 

Unimos estes fracos actos aos ardentíssi
mos que continuadamente Vos offerecem o Cora-

- de vossa Mãe lmmaculada, todos os Anjos 
todos os autos ! 
Finalmente quizéramos, ó amabilissimo Sal

vador l poder consagrar e dedicar a vosso amor· 
os corações de todos os homens q n e  estão na 
terra e assim supprir a insufficiencia de nosso 
amor para comvosco. 

r Aceitai estes humildes desejos , 6 Jesus ! . 
dignai-Vos abençoal-os. E fazei com que tendo
Vos fielmente amado, servido e consolado sobre 
e. terra, como verdadeiros Guardas de Honra, 
tenhamos a felicidade de offerecer-V os no Céo 
um eterno Cantico de Louvor , de Amor é de 
Benção! 

Assim seja. 
li. 

ACTO DE DESAGGR.AVO E Rf:PARAÇÃO POBLICA AO 
SAGRADO CORAÇAO DE JESUS 

(Para a primeira Sexta-Feira do mez , ou 
quaiquer outra.) 

0' Coração dulcíssimo de Jesus ! . . . Cora
çã-o Hostia ! . . .  Coração Victima I . .  para quem 
os homens ingratos só tem esquecimento , in
difl'erença. e desprezo ! . . .  Permitti a vossos 
filhos da. Guarda. de Honra virem n'este rua 
de salvação e ele perdão pedir rnisericordia a. 
vossos pés e dar-Vos REP ARAÇAO PUBLICA, 
pelas traições, attentados e sncrile�Pos de que 
sois Victimn adora.vel em vosso :sacramento 
de Amor ! 

Grmrda d< Uo11ra. 4 
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Ah ! peccadores , nós mesmos apenas ousa.· 
mos apresentar-no ! ! ! . . Oada um teme, a cada 
um falta coragem para elevar a voz em favor 
de seus h-mãos! . . .  Entl-etantó, 6 Jesus, con 
fiando na infinita bondade de vosso Coração , e 
p1·os rando-nos humildemente perante vos a. 
Magestade tres vezes santa, tão indignamente 
ultrajada pelos crimes que inunda.m a terra, 
ousamos d1zer-Vos : 'enhor, não castiguei ! . . .  
não ca, t igneis ! . . . ou pelo menos não ca.sti
gueis aind a !  Vosso indul gente amor perdoali 
nossa temeridade ! 

0' Coraç,ão de Jesus! Coraç,ão tão gene· 
roso e tão terno , Coração tilo amante e tão 
doce ! . . .  perdão , primeiramente para. nós . . . 
perdão para os pobres peccadores ! Aceitai 
nosso Desaggravo , nossa Repamç,ão publica 
:P.elas bla.sphemias com que tantos Vos ultra.· 
Jào ! - Perdão pa.ra os blasphema.dores I 

Reparaçilo publica pelas profanaçõe de 
vossos Sacramentos e do santo dia que Vos 
é consagrado . . . Graça e perdão para os pro
fanadores ! 

Reparaç,ão publica pelas irreverencias e 
immodestias commettidas no lo�ar santo . . .  

Graça e perdão para os sacrilegws ! 
Reparação publicà. ;pela indifferença que de, 

V 6s aparta. tantos chnstãos . . . Graça e per· 
dão para os ingratos !  

Reparação publica por todos o s  cJ.i.mes . . .  
Ainda uma vez , meu Deus ! graça e perdão 
para todos os homens ! 

Favorecei-nos enbor em consideração do 
Corayào adoravel de vosso Divino ilho', que 
vela em todos os Sanctua.rios, Victima per· 
manente por nossos peccados! 
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Seja ouvido em nosso favor seu Sangue �reciosissimo . . . . CGssem as ofi'ensas ! . . .  Esta
eleça-se vosso divino amor ! reine, h·iumphe 
os corações de todos os homens , para que 

(()dos os homens reinem um dia comvo co no 
Céo! .Assim seja. 

Ill. 
AOTO DE ENTREGA TOTAL AO SAGRADO COR.AQÃO 

DE JES S 
Meu amabilis imo e dulci ·simo Salvador I 

penetrado de dôr á vi tn. de minha longa. de
mora. em amar-Vos com um amor since1·o, ge
neroso e dedicado ; desejando finalmente sahir 
de mim mesmo e dos estreitos limites do meu 
amo1· propt·io . . . deixar os modos baixos e 
communs d'este amor marcenario ,  para sobre 
as a.zas de uma ve1·dadeira dedicação tomar 
meu vôo pn.1·a vosso Divino Coração e n'Elle 
fixar para sempre minha morn.d a ;  a. Vós total
mente me ent.J:ego ! 

Eu venho , meu dulcisisshno Salvador , sob 
a protecção de Ma1·ia, minha terna Mãe, de S. 
José , de meu bom Anjo . e dos celestes · pro
tectores do. Guarda de Roma, pôr-me total
mente á vossa disposição. 

Pretendo1 d'Ol:a em diante, entregar-me, con
fiar-me e abandonar-me inteil·amente a vosso 
amor ; co1rfia1·-Vos o cuidado de tudo que me 
diz respeito , de tudo que me e caro . . .  o ct1 i 
dado de meus interesses , d o  tempo e d a  eter
nidade , só querendo ter um cuidado , que é o 
de amar-Vos sem reserva e entregar-me sem
pre mais filialmente a vosso dulci simo Co
ração ! Renunci<l pois a todo o temo1·, a todo 
o desl'jo e a. toda a preoccupayão natural so
bre minha alma, meu corpo, minha saude, meu 
.futuro. 
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Dando assim meu pleno consentimento a. 
vosso amor, pretendo , ó Jesus!  tornar-Vos o 
Rei absoluto de meu coração. Dignai-Vos pois 
desde já. dispôr de tudo em mim e por mim, 
e dirigu- as circumstancias que me devam fazer 
entrar n'este caminho da perfeição que me 
mostrastes , pela vossa conformidade com a 
vontade de vosso. Pai ! 

De hoje em diante é um amor puro e ge
neroso que desejo offerecer-Vos em reconheci
mento do vosso , tll.o terno , tão misericordio
samente paternal para com minhas fraquezas, 
tll.o indulgente e tão bom para minha pobre 
miseria. Concedei-me a graça da perseveranya 
final ! 

Meu Deus ! solicito-a humildemente e com 
todo o ardor de _nrinha alma ! . . .  Espero-a fu.. 
memente da infinita bondade do vosso adora
vel Coração , a quem só desejo amar , servir, 
glorificar , consolar por uma fidelidade sincera 
até a mor�e ! 

Quero viver unicamente para Vós e por vosso 
Coração adora.vel , a quem seja dada toda & 
honra , toda a gloria, t.odo o louvor no Céo e 
na erra, no tempo e na eteTnidade ! . . .  Ameo. 

IV. 
ORAÇÃO PARA O DIA DA ENTRADA A GUARDA 

DE HONRA 
Dulcissimo, amantis imo, amabil issimo Senhor 

Jesus , eu . . . para glorificar, quant-o me A 
possivel, vosso Coração adora.vel, para provar
lhe- meu amor e o consolar do esquecime.nto 
e dn. in�ra.tidão dos homens , me ali to hoje 
com mui ooa vontade ua GUARDA_DE HONRA 
DO VOSSO AGRADO COH.A.QAO. Eu Vos 
prometto , com o soccono da vossa graça. 
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,acbar-me fielmente no posto da. DEDICAÇÃO 
e do AMOR, das . . .  horas para as . . .  que es
colho para minha hora de Guarda. 

RENOVAÇÃO DA PROMESSA 
. Póde rezar-se pelo menos nas Sextas-Feiras 

de cada mez. 
Eu renovo , ó Divino Jesus , Salvador meu, 

e Rei meu , e confirmo a promessa que Vos 
fiz de amar , glorificar e consolar vosso ado
ra.vel Coração , nas fileiras de sua Guarda de 
Honra. 

Dignai- Vos, ó bom J esusJ de tornar-me ca.da 
dia mais am!IJlte , mais dedicado e fiel ; esta 
mesma graça Vos peço para todos os Guar
das de Honra pelo Coração dulcíssimo de Nossa 
Mii.e Imrnaculada. Assim seja. 

v. 
AC'rO DE CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS 
Composto pela B. Margarida Maria. 

Coraçi\o adoravel do meu amabilissimo Je
sus , assento de todas as virtudes , fonte ines
gota.vel de todas as graças, que podestes achar 
em rrum para me amar com tanto excesso 
ainda quando meu coração manchado de mil 
culpas uiio tinha para comvosco senão indif
ferença e du1·eza ? Ah ! as provas do vos o 
amor generosissimo para commigo ainda quando 
eu não amava , me dão esperança de  que Vos 
seriío agradaveis as do meu amor. Aceitai, 
pois , 6 meu amavel Salvador , o desejo que 
tenho de me consagrar inteü·amente á honra 
e gloria de vosso Coração sacros:l.llto ; recebei 
com agrado a doação que Vos faço de tudo 
o que sou. Vos consagro minha pessoa, minhl\ 
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vida , minhas a.cções , penas e soffrimentos, ' 
querendo ser d'a.qui para. o futuro victima. con· 

agrada á vossa gloria., agora abrasada, e um 
dia , se fõr de vosso agrado , toda consumida 
no fogo sagt·ado de vosso amor. 

Offereço-Vos pois ó meu Senhor e meu 
Deu<�, meu coração com todos seus sentimentos, 
os quaes quero que sejam perfeitamente con
formes aos do vosso santissimo Corayão. 

Eis-me aqui pois, ó Senhor, todo de vosso 
Coração, eis-me aqui toclo para. Vos ! Ah ! meu 
Deus! quão grandes são vossas misericordia.s, 
para com:migo I Meu Deus, Deus de majestade, 
quem sou eu P.ara merecer que Vos dignei 
aceitar o sa.crtficio do meu coração ? D esde 
agora para sempre elle será. todo para. Vós, e 
nii.o terão jamais n'elle p!U·te alguma as crea
turas porque não o m�recem. Vós, meu ama· 
vel Jesus , sede de hoje em diante meu Pa4 
meu Senhor, meu tudo :' porque não quero viver 
senão para Vós. Recebei , o adoravel Salva
dor, meu coração, minha alma, minha. vida. em 
sacrificio que offereço a vosso agrado Coração 
pa.1·a reparar os desgostos que Lhe dei até 
ngora cone pondendo tão mal a seu amor. 
Bem vejo que meu dom é pequeno ; mas é 
tudo qna.nto tenho , e quanto sei que Vós de
sejais de mim, e consagrando a Vós este men 
coração , V o I -o dou J.>&ra nunca mais retira l-o 
ue vossas maos sa.nt1ssimas. Assim seja. 
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CAPITULO XI 
Festas e Indulgencias da Guarda de Honra 

•Peço-te quo seja. estabelecida uma !esta particniM pam ilonmr men Co raçllo. • 
(N. SENHOR Á B. MARGARIDA MARCA.) 

I. 
A festa principal da Confraria da Guarda de 

Honra é a que foi pedida e instituída por 
no� o Divino .Redemptor em honra de seu Sa 
grado Coração. Celebra-se no dia por Elle determinado, na Sexta-Feira immedio.ta á Oitava. 
do SS. ncramento. 

Convêm que os Guardas de Honra a. ella 
se preparem com uma Novena. no :fim da qual 
todos confessar-se-hão para communga.rem no 
dia da Festa. 

A primeira Sexta-Feira de cada mez é ta.mbem consideraria como dia de festa para a 
Guarda de Honra que se reune n'a.quelle dia 
t-ambem determinado por nosso Divino Re
demptor para honrar e consolar seu amante 
Coração. 

Dous exercícios reunem os Associados aos 
pés dos altares : de mau hã o Santo acrificio 
·da Missa ofl"erecido por tenção dos Gua1·das 
de Honra , que fazem ,  quando podem, a Com
mwzluio reparadora/ de tarde o exercício em que se rezam as orações e os actos já men
cionados. 

Todos estes dia são eru-iquecidos com In
dulgencias pleno.rias. 

Os Guarda de Honra devem antifica1· tnmbem com mais piedade os dias dos Padro
eiro e Protectores especiaes de sua. Confrlllria que são : 
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N assa Senhora do · sagrado Coração ,  31 de 
Maio - , . José, 19 de Março - S. Fr·ancisco 
de Assis , 4 da Outubro - S. Francisco de 
Salles , 29 de Janeiro - B. argarida Maria., 
17 de Outubro - S. João Evangslista, 27 de 
Dezembro. 

n. 
AS INDULGENCI.A.S PLENAR!AS CONCEDIDAS Á 

GUARDA DE RO RA SÃO AS SEGUINTES : 

1.0 No dia escolhido para entrar na Con
fraria. 

2. o a primeira Sexta-Feira, ou primeiro Do
mingo de cada. mez. 

3.0 Em mais dous dias de cada. mez á es
colha do Associado. 

Para lucrarem estas tres indulgencias. por 
mez devem os Guardas de Honra rezar cada 
dia Padre Nosso , Ave !Jtfaria, Creio em Deus 
Padre, e a jaculatoria: O' doce Coração de Jesus, 
fazei q�re eu Vos ame cada ve;s mais. 

4.0 Uma Indulgencia planaria por mez para 
o Associados que tiverem praticado fielmente 
a Hora de Guarda. 

5.• Na Festa do Sagrado Coração de Jesus. 
6.0 Na hora da morte invocando o anto 

Nome de Jesus , ao menos de coração. · 

7.• No dia da Purificação de Nosso Senlwra. 
8.0 Dia de S. Gregorio Papa, 12 de Març.o. 
9.° Festa de S. José. 
10. Annunciaçil.o. 
11. Quinta-Feira Santa. 
],2. Dia da Resurreição de Nosso Senhor. 
13. "os seis Domingos ou ext.as-Feira.s que 

precedem a festa do Sagrado Coração de Jesus. 
14. Dia da. .Ascensão de Nosso Senhor. 
15. Festa. de S. Pedro e S. Paulo, Apostolos. 
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16. AssUlllpção de ·Nossa. Senbo�a ,  15 de 

gosto. 
17. Natividade de Nossa Senhora , 8 de 

etembro. 
18. Dia de .Tódos os Santos, 1 de Novembro. 
19. Dia de Finados, 2 de Novembro. 
00. Immacolada Conceição. 
21. Dia do Natal. 
22. S. João Evangelista . 
D•esta li ta colli<re-se que das 72 indulgeu

�s planarias referi1l.'as, os Guardas de Honra 
podem lucrar 70 por a.nno. 

Todas são applicaveis á{; .Almas do Pur
gatorio. 

m. 
· AS INDOLGENCIAS PARClAES SÃO AS SEG-UINTES : 

1.0 Indulgencia. de SO a.nnos e SO quaren
teniiS nos 29 dias se�uintes :  Circumci íi.o
Epiphania-nos 3 Dommgos de Septua.ge ima 
- exngesima - Quinqll11gesima. - Sexta-Feira 
Santa - Sa.bbado d'Alleluia - nos 7 dias da 
Oitava da Reeurreiç.ão, - Festa de S. Marcos 
.- nos S dias das Rogações - nos 8 dias da 
festa do Espírito Santo com sua Oitava-Festa 
de S. Estevão, - de S. J oã.o Evangelista, - e dos 
Santos Innocentes. 

2.0 lndolgencia de 25 annos e 25 quaren
enas no Domin�o de Ramos. 

3.0· Jndulgenc1a de 15 annos e 15 quaren
tenas no dia de Quarta-Feira de Cinzas-Qllarta 
J)ominga da Q.uaresma-Terceira Dominga. do 

dvento-Vigilia. do Natal-na noite do Natal -
a Missa. da Aurora. 

4.0 lndulgencia de 10 a.nnos e 10 qua.ren
eoas em todas as Domingas e dias da Qua
• s.mn-na Vigilia de Pentecostes-nos 3 dias 
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das Tem�oro.s de Setembro, e de Dezembro, e 
nas Dommgo.s 1.0, 2.0 e 4.0 do Advento. 

5.0 Indulgencia de sete annos e sete qun· 
rentenas a cada dia da Novena preparatoria 
á. Festa do Sagrado Coração de J·esus , como 
vem adiante declarado. 

· 6.0 A mesma. Indillgencia de 7 annos , em 
todas as festas de Nossa Senhora. e dos Apos· 
tolos, que não tem Indulgencia planaria. 

7.0 Indulgencia. de sete a.nnos e sete qua· 
rentenas na. Hora de. Guarda , praticada como 
já foi dito. 

8.0 lndulgencias de 100 dias á. cada hon 
supplementar, além da hora de 1·egra. 

9.0 l n dulgencia de 60 dias a. cada obra de 
piedade praticadn. pelos Guardas de Honra no 
decurso do dia : i to é ,  por q,nalquer acto de 
vü:tude de humildade , mans1dão , obediencia, 
caridade paciencia, etc. , ou por qual<iuer es· 
mola, oração ou trabalho o:fferecido ao agrado 
Cot·ayão de J estls. 

Esta indulgencias parcia.es são todas appti· 
caveis ás Almas do Purgatorio. 

10. Indu1gencia. de 40 dias concedida pelo 
Exm. Sr. Bispo da Diamantina aos Guardas de 
Honra. <le seu Bispa.<lo cada. vez qne fizerem 
o ex rcicio da. Hora de Guarda. 

Q.uem não reconhecerá á vi ta de tão- rico 
l1esouro de Indulgencias a. realização sobre a 

Gna.rda de Hom·a da promessa de Nosso Di· 
vino Redemptor á. B. Margarida Maria ? !  . . . 

c Eu te prometto que meu Coração dialatar
S(l-ha para deno.mar com e.bundancia as in
f!iümcias de eu amor sobre todos os que Lhe 
derem e procurarem Lhe seja dada esta Honra! • 
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CAPITULO XII 

Novena do Sagrado Coração de Jesus 

•Minha filha, annuncia e manda pobliCllr 
quo derramaToi com abundnneiJL minhas gmÇM sobre todos os que o.s vierem buscar em 
meu Comç!l.o.• 

(P..U,AVRAS DE 'OSSO SENHOR A. B. MARGARIDA MARIA.) 

O Santo exercício das Novenas dedicado.s a. 
honrar o Sagrado Coração de Jesus é um 

dos meios mais ef:ficazes para d'Elie alcançar 
as majores graças. 

Nosso desígnio em di pôr esta Novena , n o  
Manual d o  Guardas de Honra , foi facilitar
lhes , com piedosas meditações e fervorosas 
orações , o meio por onde possam conseguir 
tudo quanto desejarem do Sagrado Coração de 
Jesus. fonte inesgotavel de todas as graças. 

Póde fu.zer-se a Novena em todo tempo 
para alcançar qualquer graça, mas os Guardas 
de Honra fiei no twrado Coração de Jesus 
nunCJJ. deixam de fazef- a  n o s  nove dias que vão 
desde a festa do Sa11lissimo Sacramento até á 
Sexla·Fer"1·a imtncdiatu â Oitava, preparando-se 
com todo fervor á fes a por Jesus in titaida 
em honra de seu Coração. 

A cada um d'esses clias dn O \'ena antes da festa o Santíssimo Padre Pio VII concedeu 
a Indulgencia de sete annos e de sete quar n· 
tllnas. 

Póde-se tambem fazer esta oveua como pre
paraçlí.o ás primeira. Sextas-Feiras de cadn. me r. .  

N'esta caso começa-se na ultimo. Quinta
Feira do mez,  e acaba-se na prin1eil·a exta
,Feira do mez seguinte, dia. tambem designado 
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pela bondade de Jesus -para dar a seu amoros 
Coraç,ão um culto especutl de amor e repara 

Recebei pois , 6 Guarda de Honra.,�.. es 
Chave de Ouro com que abrireis o uivin 
Coração de vosso amado Re� e d'Elie tirar · 
os infinitos thesouros de suas graças, afim d 
vo enriquecer, e de co=u.nicar es as di� 
graças a todas as almas , e particularmen� 
aos pobres peccadores para que se convertam 
e se sal.veml . . .  

Mas para tira.rdes maior preveito de � 
tão rica , e de exercic10 tão salutar , ponde · 
antes de principiar qualquer Novena as adver 
tencias: 

1." Vosso adiantamento espiritual ha. d 
ser o :fim principal das vossas Novenas. Todo 
os exercícios de devoção que não tendere 
directamente a este escopo vo darão pou 
proveito. Portanto todos os vossos exercício� 
exteriores de devoç-ão , de penitencia de subl 
missão, de religião abnegaç ão sejam animados 
do espírito interior isto é, do espirito de com. 
puncyão interior , de caridade , de humildad� 
de sacrificio da vossa vontade. em este e pi· 
rito interior as mais bellas mostras de piedad� 
não são aos olhos de Deus senão uma especiB 
de irri ão. • I 

2." Não vo· carregueis de muitas praticJ 
exteriore . O grande numero d'ellas prodw 
a precipitação, que causa e dis ipa o e pirita, 
Fazer pouco e bem, é sempre util ; fazer muitc 
e mal, semp�e pernicios?. A. pressa é o. pes� 
dã. devoção, d1z S. Franc1sco de Salles. 

S.• Vosso exer.cicio predilecto nas Noven 
· deve ser o cumprir , com o. maior perfeicãl 

que vos fOr possi vel , todas as vossas acyõij 
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tdinarias , quer do culto de Deus , quer de 
ossas part.iculares obrigações. 

4.' Cumpre que sejais muito exacto em fazer 
em cada dia tudo que vos tendes prescripto 

llarante a Novena, e pedi conta a vós mesmo 
�a observanci.a d'isto todas as noites no vosso 
breve e diligente exame de consciencia, emen
dando-vos dos defeitos commettidos , e aper
eiçoando vosso proceclimento exterior e interior, 
or uma união mais constante coro o Sagrado 

·oração de Jesus. ' 5.' D'este modo cada Novena. sensivelment.e 
augmeotará vosso fervor no caminho da vir
tude ; e fazendo muitas Novenas com este 
espirito , nunca tereis n desgraça de ca.hir na 
tibieza. e relaxação , mas renovar-vos-heis no 
adora vel Coração de Jesus � abrasar-se-ha. vosso 
coração n'esta. foroalha araentissima do Divino 
Amor; tornar-vos-hei.s Gun.rda de Honra mais 
fiel e mais consolador de vosso Deus e Sal
vador. 

Pll.IMEIRO DIA DA NOVENA 

O Coração de Jesus é um Coração infinitamente 
amave/. 

1. - O CoraQão de Jesus é amavel yela. sua 
xcelleocia , porque e um cora.9âo VlVissimo, 

�passível , unido ao corpo glonoso de Jesus
�hristo , e animado pela alma santíssima do 
lnesmo Senhor ; e um co1·ayã.o summamente 
sensível a todos os puríssimos e ardentíssi
mos affectos do Verbo humanado para com 
[)eus e para coro os homens ; é um coração 

'do hypostaticamente ao mesmo Verbo Di
o ,  que lhe deifica seus nobres sentimentos 
ovimentos ;  é um coração de infinita di�-
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nidada por esta. ineffavel união ; um cora 
de incomprehensivel excellencio. porque e o 
ração de Deus pela. sua união com a pesso 
do Verbo , que n'elle derrama a plenitude do 
dons e das gra((O.S , e n'elle se compraz , po 
que o acha conforme e obediente a todos 

eus acenos. E quem ha que possa conceb 
a acLividade, a santidade e perfeição das op 
rações d'este Divino Oonção ? 

II. - O Coração de Jesus e amavel pel 
que reRresenta. Elle e o symbolo do amor d 
Jesus· Uhristo, Deu e Homem. Elle, por con 
seguinte, nos represent!\ aquelle amor incread 
eterno , constante , infinito e incomprehensive 
com que o Verbo Di v in o n o  ama desde tod 
a etornida�e , e por nós se humilhou até. ch 
gru: a vesttr-se da nos a carne ; e depots d' 
feito homem tem continuado e sempre conti 
núa a. nos amar, a nós peccad ores , in�atos � 
rebeldes. Este Coraç.i\o é a imagem elo amoi 
ardentissimo da alma de Jesus para com os 
homens , amor que o levou a soffrer morte 
penosissima para nos abrir o Parais o, e a deixar, 
se cá na terra para nosso alimento espiritu&li 
e conforto de nossa vida ; amor que continuai 
mente ero todas as DO!;Sas necessidades o cous· 
ti�ue nosso advogado e intercessor ante seu 
D1vino Pai. • 

III. - Como é possível, pois, não se ama1 
a um Cor�tç.ão tã-o amavel, o mais amavel, o uuiCI 
digno de ser amado entre t.od9s os corações 
o qual quiz perder a sua vtda. temporal pan 
nos dar a eterna ?  Se amamos uma creatur& 
parque tem um coração recto , virtuoso , docil 
terno, condescendente, qual é o mo�ivo porq_uj 
não amamos a Jesus que encerra no seu pei� 
um Coraç.ão Divino , dotado de todas as p� 
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eições e vil'tudes , o qual . nop ama mt.�,is que 
odos os autos e Seraphins e que tod!)B os ·s, parentes e amigos juntos?  

Ah I não o amamos , porque o não coube
os :  e não o conhecemos porque tememos 

ue, depois de a.cbal-o e conhecei-o não nos 
eixe mais amar nenhuma cousa d'esta terra, 
nos faça esquecer d'aquellas crea.Luras , que 

ma.mos em seu logar e a despeito d'Elle. o• 
orayão divino I Que cegueira a nossa! que '
�tidào em os p1·a.ticado ! Que desprezo temos 

e1to da Vós, que não Vos fat·tacs de uos n.ma.r, 
endo como somos miseraveis creatm·as, e sem 
ue tenhaes necest>idade nlguma de nós ! 

ORAÇÃO. - 0' Diviuissimo Ooraç.ão de 
iTesus , 6 doce abrigo da minha alma, a. Vós 
ble acolho fugindo dos tumultos do mundo 
e da-s paLxões. Que doce silencio não acho eu 
110 vosso Coração, porto de salvamento, asylo 
de paz, fonte de delicias e de luz? Ah ! por
que tão t . .-nde Vos conheci ! porque mais cedo 
pito Vos runei? Se eu tivesse sabido que Vós �eis . um Coração tão �ma.vel, Coração do meu 
ll:'ai, do meu Deus, do Esposo da minha alma, 
�ão Vos teria ferido ; nem teria perdido a 
���z , nem arruinado a mim mesmo ; Illto teria 
IVJvido entre as serpentes e as féras nos bos

ues, mas qual pomba i.nnocente teria buscado 
meu descanç.o n'este asylo de segm·anç.a e 

de gozo. Mas finalmente achai-Vos, ó Cornç.ão 
&moroso , sempre aberto nté aos peccadores 

ue sinceramente vos procun.m. Não perroittaes 
ue nunca mais eu saia d'esta. morada divina ; 
orque fóra d'ella armam ciladas a minha vida 
maquinam-me 11. morte meus inimigos,  que 
tão esperando que eu abandone este refugio 
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d� salvaçiJ.o e de vida. Ah I quero antes arder 
e morrer n'este mar de chammas, do que dei
xar de Vos amar ó Coração infinitamente 
amavel do meu .Jesus. Assim seja. 

OB. EQUIO. - Pedi a Deus que seu sa.nt.o 
amor seja pat·a sempre vos a unica consolação, 
e o Coração de .Jesus vosso doce asylo. 

VffiTUDE PRATICA. - Fazei todas vos
sas obras com intenç.ão de agradar a Deus, 
de ejando fazel-as com as mesmas disposições 
com que as teria feito o Sagrado Corayão de 
Jesus. 

S IT.PPLICA. - 0' Jesus vosso Coração foi 
tra passado para que n'Elle possamos entrar 
e habitar, gozar paz e liberdade ! . .  

0' Jesus recebei-me em vosso Coração 
Sagrado ! . . .  N'esse divino Templo, n'ess,e Santo 
dos Santos , n'essa Arca preciosa dai-me vida, 
esperança e salvação , e eu Vos darei louvor, 
adoração e amor! . . .  

(DE S. BERNARDO.) 

SEGUNDO DIA DA NOVENA 

O Coraçào de Jesus é um Coração qtÍe desêja ser amado. 
I. - Quem ama deseja que llte correspon· 

dam com amor. Ora quanto mais e com qnan o 
maior razi\o ha de d"eseja.r de nós esta cor
respondencia de amor Jesus,  que amando-nos 
com amor immenso , e conhecendo a divina 
di"'nidade do seu amor e a infinita d:ifferença 
da nossa cond:içilo, se dá. por offendido de nós 
na sua honra, se não o amarmos ? Além d'isto 
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o fim do amor que Jesus nos tem é fazer-nos 
felizes ; Elle quer o nosso bem J.. a. nossa. sal
vação , a. nossa. companhia. no ueo ;  mas nada 
d'isto póde Elle alcançar, se não corresponde
mos com o nosso ao seu amor. Porém quem 
IJÓde conceber quanto se atilige o Coração de 
Jesus vendo que o nito amamos, e que não o 
amando vamos perder aqueDa bemaventuran9a 
eterna que Elle nos deseja com tanto ardor? 

II. - E  quanto não tem feito Jesus para 
excitar-nos ao seu amor e para dar-se a si 
mesmo esta satisfaçã.o de nos fazer bemaven
turados? Porem o seu ternissimo Cor&Qiio, 
não achando em nós senão frieza e desprezo, 
so:ffre ainda agora maiores violencias do que 
na sua dolorosa paixão. E' assim que Elle 
mesmo o disse á B. Margarida Maria , por 
estas palaVl·as: •Se os homens corres pondes
sem ao meu amor teria em nenhuma conta 
tudo quanto 'por elles soffri , e se fosse possí
vel faria por elles cousas ainda maiores. • 

0h { crueldade dos homen.s , que se mostram 
tão insensíveis e desltumanos , para com um 
Coração Divino que só exige ser por elles 
amado. 

m. - O amor é industrioso ; e o amor de 
Jesus que é a mesma sabedoria do Pai Eterno, 
inventou n'estes nltimos tempos novos meios 
para ver se podia atrahir e ganhar os nossos 
corações. Quiz, portanto, fazer sensivel tambem 
aos nossos olhos a sua invisível caridade , e 
tirando, llor assim dizer, do intimo do peito o' 
seu santtssirno Coração , mostra-o aos nossos 
olhos, para que conheçamos tambem os senti
mentos internos do seu amor para. comnosco, 
e comprehendendo seus desejos nos movamos 
a amai-o ternamente. Um Oora.ção coroado de 

�da d• Bofll"a. 6 
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espinhos que no- representam seus tormentos, 
um Coração com uma cruz n'elle fincada , um 
Coração alanceado e vertendo sangue ! . . . U:m 
Oorayão qlle nos recorda o amor divino al;raiçoa
do, chagndo e crucificado por nós ! Se depois 
de tudo isto nos não determinamos a. amar deveras 
a Jesus devemos temer a colara e vingança de um 
Coração por nós desprezado em seu excessivo 
amor, justamente irritado por nossa ingratidão, 
mas semJ?re desejoso de nossa conversão. 

ORAyA.O.-Que acbaes Vôs, ó Amor divino, 
em nós miseraveis creaturas, para que desejeis 
tão ardentemente ser por nós· amado? Ah ! 
este é um prodígio incomprehensivel da ma
gnanimidade do vosso Coração I E' pois pos i
vel quo fos eis V ó o primeú·o a pedir o nosso 
amor, quando a graça de Vos amar devia ser 
a recompensa de lon"'os serviços feitos por 
nós á Magestade d'um Deus infinitamente bom 
e omuipotente ? E com tudo , ó Amor vilipen
diado ! Vós não podei arrancar do homem 
para vossa satisfação e .sua felicidade, nem se 
quer um a.ffecto d'aquells amor que tanto pro
digaliza ás creatura , ainda qu e estas Lhe 
sejam infleis , e causem sua eterna perdição ! 
A.ií! meu Jesus, si eu pode se por um instante 
ser senhor dos corações de todos os homens, 
para que, fazendo-Vos de todos elles um sacri
:ficio, reparasse · a. in ensibilidade dos que Vos 
não amam ! Porém ao menos Vos offereço ern 
hol?causto este meu pobre coração , já: que 
mro não po so dro·-Vos, para que se consuma 
inteiramente nas cbammas do vosso dulcis
simo amor. Eis-me pois aqui prostrado na 
vossa presença : offereço-Vos o meu coração 
como victima de contriçi'i.o e de dôr pelas mi
nhas infidelidades e pela ingratidàó dos homens 
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para. comvosco. Aceitae, Vol-o ro�o, o sacri
ficio de um coração contrito e bumill1ado, que 
segundo Vós mesmo nos di sestes pelo vosso 
Propbeta,, 

é a. victima mais agradavel a vossos 
divinos olllos. Assim seja. 

OBSEQUIO.-Fazei uma. visita ao Sru1tis
siruo Sacramento , contemplai n'Eile e adorai 
o Coração 'Sacrosanto de Jesus, pedindo-Lhe a, 
gra.ça de arrancar do vosso , qual quer affecto 
que não Lhe agrade e de inflammal- o do fogo 
de santo amor. 

VIRTUDE PRATICA. - Fazei algum acto 
de caridade de urbanidade ou de condescen
dencia em favor de alguma pessoa contra a 
qual sentis aversão. 

SUPPLICA. - Lembrai-Vos , ó Jesus , da 
lanQa cruel . que rasgou vosso pei o ,  e tras
passou vosso Coração e tende piedade de 
uós l . . .  Lembrai-Vos que vosso Coração foi 
ferido e aberto afim de ser para nós fonte de 
agna viva, de graça e de ID.lsericordia ! . . .  

(DO BEMA VENTURA DO HEN'lUQ.UE SOZOJ 

TERCEffiO DIA DA NOVE A 
O Cora.ção de Jesus Menino. 

!.-Assim como a alma sapientissima de 
Jesus desde o primeiro momento da sua 
crenyão comeQOU a conceber sentimentos de 
iueffavel amor para com os homens assim 
tambem desde então seu Coração começou 
a corresponder sensivelmente aos ardentissi
mos affectos d'aquella Alma amorosa. Jesus 
pensava solicitamente na salvação dos homens, 
seu Coração se abrasava de amor para com 
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elles 1 e só por um milagre um Coração tão 
terno se uão consumia com tamanho ardor. 
Oh l quão dilatados Lhe pareceriam aq.uelles 
nove mezes que esteve encerrado no se1o vir
ginal de Mana ! Oh ! - qtü\o rapido seria o pal
pitar de seu Coração com o desejo de sahll
a •aquelle carcere materno para buscar as des
garradas ovellias de Israel! 

li. - Oh! qual nã.o seria a alegria do Co
l·ação de .Jesus quando appareceu á. luz do 
mundo . Que gozo para Elle quando pela pri
meira vez com seus divinos ollios contemplou 
sua. divina Mãe l Quando vio seu primeiro 
sorriso e correspondeu com amor filial ! Quando 
seus olhos se encontraram com os de Maria, 
tão bella em seu amor vir<>inal e matemal ! 
Quando vio prostrados em a'ãoraçã.o diante de 
si Maria e José ! Aquella gruta. entào se lhe 
trocou em um novo para1so. A innocencia e 
devoção dos pastores que reverentes Lhe offe
reciam seus dons , fariam que não sentisse as 
picadas das pa.lliinas em que se reclinava. 
Jesus com sua divina vista penetra. eus co
rações , e achando-os semelhantes ao seu , na 
pureza. , na innocencia e no amor . ab l diria, 
agora sim , acl1ai corações conformes ao meu 
Coração !  · • Ill . - Mas por outro lado não estava livre 
de penas o Coração de Jesus. Pois, diria :  Sim, 
os pastores do campo vem adorat-me ; mas 
ah !  o cidadãos de Belem não se lembram de 
mim, e desprexam-me ! Eu cheguei a suas casas, 
e não me quizernm receber. Eu desci do 
Céo para. os salvar, e alies ingratos obrigam-me 
a nascer em curral ; por crueldade d'elles meu 
Pae putativo e minha Mãe tem que soffrer n'est.e 
logar extremos incommodos e padecimentos. 
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- Mas infelizmente não st\o só elles 08 que 
se mostram cruei8 para com Jesus que qui
zera delTamar de seu Coração todas as bençãos 
sobre 08 homens ! Ai ! quantos o desp1·e zam 
como os Bethlemitas l Quantos o offendem ! 
Quantos o lançam fóra de seus corações pelo 
peccado ! E que dôr para um coração que 
nma , ver recusados com tanto desprezo os 
seus bene§cios ! 

ORAÇA0.-0' meu amabiJissimo Jesus, tam
bem a mim Vós me tivestes presente n'aquelle 
momento , e sentistes no vosso Coração todo 
o peso da minba negra ingratidão. Como po
d eJs mostrar- V os aind a  tão sollicito para gn
nhar meu amor com tantos beneficios , sendo 
eu tão ingrato que não chego nem sequer a 
Vol-os agradecer ? Este meu coração formado 
e enriquecido por Vós para que fosse morada 
vossa, tem dado albergue a todos os affecto 
terrenos ! a brio-se ás paixões e ao peccado ; e 
só para Vós esteve fechado, nem houve n'elle 
para Vós uma pequenina parte onde podesseis 
reclinar- Vos , como Am um berço de vosso 
n.grado. - Agora finalmente conheço, e contrito 
detesto o meu monstruoso e obstinado esque
cimento. o· Jesus lançai um raio de luz de 
vosso Coração santíssimo que a.llnmie e abrase 
o meu no vosso nmor. 

Fazei que Vos conheça, e conhecendo Vos bus
que, e buscando Vos ache, e tendo-Vos achado 
Vos ame, e amando - Vos me esqueça para sem
pre de mim 1 das creaturas e dos afi'ectos que 
até �ora Vos têm impedido a entrada no mou 
coração. Oh! tempo perdido em que eu Vos 
não amei , ó meu Deus I ó ll}en Redemptor ! ó 
meu bom Jesus ! 
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OBSEQUIO. - F.azei uma visita ao Santís
simo Sacramento, e adorando n'elle o Coração 
de Jesus ferido por vosso amor, pedi-Lhe a 
graça de ser constante nas resoluções que ten· 
des tomado na meditação. 

VIRTUDE PRATICA.. -MorWicação inte
rior : examinai as inclinações, as repugn nncias 
e os defeitos que em vós desagradam mai ao 

agrado Coração de Jesu , e re olvei fazer 
hoje toda a diligencia para sacrifical-os ao 
seu amor. 

SUPPLICA. - o• doce Jesus I mettei-me 
sempre mais dentro em vosso Comção , afim 

.que vosso amor me consuma a que eu seja 
to almente absorvido em sua doçura ! o· sobe
ra.no amor do Coração de Jesus

..t.. 
quem jámais 

poderá as á Vos cone ponder, vos amar, Vo 
bemdi21er e Vos louvar ? !  . .  

(S. FRANCISCO DE SALLES.) 

QUARTO DIA DA NOVENA 

O Coração de Jesus e a Ma o-dalena. 

L-Considerai o contentamento do Coração 
amabilissimo de J eS\lS , quando viu an-epen
dida a eus pés a peccadora Magdalena. Esta. 
Lhe aquece os pés com os seus oscules , ba· 
nha-os com suas lagrimas, limpa-os com seus 
cabellos e derrama u'elles seus perfumes ! Com 
a fronte sobre a tena, sem dizer palavra, falia 
bastante com seu pranto e eloquentemente Lhe 
roga · com o coração para alcanç111· o petdào 
de suas culpas ! Penetram seus soluços dolo
rosos o misericor;lioso Coração do seu Divino 
Mestre. Ah I Magda1ena já venceu ! ão póde 
o compassivo Coração de Jesus differir de con-
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solal-a ,  vendo tã.o contrito o coração de tão 
generosa penitente ,  e já lhe perdoou I 

II. - Mas , Senhor, os peccados· .de Ma$da
lena silo sem numero. - S1m ; porém a mmha 
bondade é infinitamente maior. - Mas quem 
póde contar as almas que ella roubou com 
seus escandalos ao vosso Coração? - Sim ; mas 
ella tem toda fé , confiança e amor em meu 
Coração , e Eu dou-me por satisfeito de que 
seja ella a. primeira. <{ue n'Elle vem se aco
lher.-Ma.s . .  não fez runda penitencio. das suas 
culpas macera.ndo sua carne. - E' verdade, mas 
começou a faze) -a com a contrição, de seu co
raç;i.o , com suas la.grimas , com seus oscules, 
com sua humildade e confiss:lo publica. Amou
me muito, e por isso já lb e petdoei seus mui
tos peccados. Magdalena , captiva. tes o meu 
Coração. ão-vos perdoado vos os peccados ! 
Idé em paz ! . .  Oh bondade admiravel do Co
ração de Jesus ! De quem é maior o gozo, da 
Magdalena que se vê livre das cadeias de seus 
peçcados, ou do Coração de Jesus que perdoa 
a tão grande peccadora ? 

III. - E ,  comtudo , o Coração de Jesus no 
meio d'esta consolação tem que sofii·er grande 
magoa. O Phariseu Simão, dono da casa, mur
mura por ver a peccadora aos pés de Jesus. 
Os convidados se escandalizam. Ah ! é que 
não conhecem a benignidade do seu Coração : nãoj não entendem as piedosas industrias d'a
Qne le Coração Divino. Jesus absolve diaute 
CÍ'elles esta grande peccadora para que tam
bem . elles concebam a esperança do perdão. 
Quer. Jesus que o facto se divulgue por toda 
a cidade , para que todos os peccadores que 
n'ella. houver, confiem na sna. bondade : quer 
que a memoria d'este facto se conserve em 
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todos os secnlos , para que todos saibam que 
seu Ooração deseja ardentemente a conversão 
de todos , e a todos promette promptamente 
o perdão. E comtudo, 6 Coração desconhecido 
de meu Jesus ! quito poucos foram então os 
p

_
eccadores que se aproveitaram de vossa. bon

dade, e agora mesmo quão poucos sll.o os que 
d'ella. se a.pproveitam ! 

ORAÇÃO.-E ' _ pois verdade, 6 piedosissimo 
Redemptor , que Vós ultrajado e ferido pelos 
peccad�es, declarais pela chaga do vosso Co
ração aberto que tendes sêde de suas almas 
e de sua salvação? Ab ! eis-me a� ui para. 
satisfazer vossos afanosos desejos ! Ets diante 
de Vós wna alma que vos foi desleo.l e ingrata, 
um coração que resistia por muito tempo a 
vosso ardente amor! Exercei sobre mim vossa 
infinita. misericordia saciai vossa sêde de per
doar e de salvar ! liecebei-me por piedade, na 
chaga do vosso precioso Lado ! 

Eu me enb·ego totalmente a vosso bom 
Coral(ão ! Mas como me atreverei a entrar 
outra. vez n'um Coraçflo� do qual tantas vezes 
fugi por minha infidelictade ?  0' meu amavel 
Redemptor , tende piedade de mim e perdoai
me como á Magdalena. perdoastes l 

0' meu amoroso Jesus, ó meu Divino Mes
tre, deixai que eu me chegue aos vossos pés 
e que imprima n'elles com os meus labios os
culas de amor, e que os regue com as minhas 
la.grimas. Mas, ai de mim, 6 Senhor! que tam
bem n'estes pés acho as chagas que eu abri 
com os meus peccados . . .  .Ah! deixai ao menos 
que eu la.ye wssas feridas com o meu prant� ; 
e Vós então, com o Sangue e Agua que sa.hl
ram de vosso peito aberto , e do vosso Co
ração traspassado, lavai a minha alma. e puri-
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6cai-a de .suas iuiquidades. Eis que diante de 
Vós protesto de todo meu coração q_ue não 
quero tornar a o:ffender-Vos. Oh ! fa9e1 que eu 
onça dos vossos labias soar sobre meu coração 
aquellas suaves palavras : •Sã.o-te perdoados 
teus peccados : vai em paz ! • - Assrm seja. 

OBSEQUIO.-Pensando nas humilhações a 
que se submetteu Jesus no S". Sacramento 
por vosso amor 1 .pedi-Lhe que vos conceda a 
graça de fugir de todo o louvor, e de amar 
o despl'ezo. 

VffiTUDE PRATICA. - Guardai-vos com 
todo o esmero de toda acção, e de toda a pa
lavra em vosso louvo1· ou em vossa desculpa, 
para imitar a humildade do vosso Salvador. 

SUPPLICA. - Ü' Jesus , minha doce espe
rança , fazei que o vosso Divino Coração já 
ferido por meu amor , e aberto para todos os 
peccadores ,  seja. um asylo seguro para minha 
alma, e traspassa.i meu coração com as settas 
do vosso amor! · 

(DE SANTA GERTRUDES.) 

QUINTO DIA DA NOVENA • 

O Coração de Jesus 11a Instítu:·çâo da Et�clzarisfia. 
I.- J esus-Christo vai morrer pelos homens ! 

Quem poderia imaginar um signal tão porten. 
toso do amor do seu Coração para comnosco1 
qual o de morrer por amor de creatuxas tão 
infieis e ingratas ? Mas este separar-se dos 
homens é muito duro para. o seu Coração qne 
acha suas delicias em estar com elles. Quiz1 
pois 1 ficar sempre comnosco 1 e para este fim 
wstituio o admiravel Sacramento da Eucha
ristia1 no qual , escondido sob as especies do 
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pão , póde receber de continuo nossas su� 
plicas , enriquecer nossa alma com todos 01 
thesouros do seu benefico Coração. 

!'L-Mas ao generosissimo Coraç.ã.o de Jesus 
parece pouca cousa e te excesso de amor. 
Quiz pois fazer - se n'este Sacramento não só 
nosso intimo amigo , mas tambem nosso aJi. 
mento ; quiz pousar sobre a nossa língua, de · 
cer até nosso peito , fazeRdo-nos conhecer 
as im seu amor, afim de nos tirar de nossa 
insen ibilidade e frieza. Parar achar um co· 
ração que corresponda ao seu O oração, a �uantM 
1·epul as, a quantas humilhações e affrontas não 
sujeitou- e Jesus ! Bem as previa Elle ! Porém 
do prezou-as, e até correu generosamente a en 
contrai-as , com o desejo de achar pelo meno 
algum coração fiel, que correspondesse á libe· 
ralidade e ás finezas de seu Divino Coração. 

III.-N'este Sacramento Jesus dá-nos com 
s_eu corpo �antissimo juntamente a pqsse in
tllila , phys1ca e real do seu mesmo Coração. 
Inteiro e absoluto é o dominio que alcança· 
mos sobre o seu Corpo e seu Coração. Podemos 
fallar e entreter-nos com Elle a nos a vontade, 
leva.I-o.pelas :ruas , lis casas, tocai-o com as .L&Wár 6' .s-.-:.9 éatz?/S!/-<7 pt?.r &fójeoro. ..63 'lfe crón:uóJó 

se estende a todos os tempos, a todos os luga
res a todas as nossas necessidades. Elle na . 
Eucharistia é p1u·a. nós pai, irmão, companheiro, 
mestre, pastor, remedio. medico, alimento, via· 
ti co e guia.. Oh ! prodigalidade d um Coração 
Divino �,� ama sincera e ardentemente !  

ORAyA.O.-Affectuosissimo Jesus meu! lou
vem-Vos todos os anjos , dêem - Vos graças 
todos os homeM, e Vos bemdigam por aquelle 
amor ineffa.vel pelo qual nos déstes na Eucha
ristia, com a vossa divindade, alma e corpo, 
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o vosso preciosíssimo Coraçito ! Desejaria que 
o meu fosse como nm thuribulo ardente para. 
n'elle Vos offerecer os o doriferos perfumes de 
celestes virtudes, quando Vos dignaes repousar 
amorosamente no meu peito pela communl1áo. 

•Ah ! podesse eu ter um coração semelhante 
ao Vosso para corre ponder a tão grande 
bondade ! 

o• fogo eterno que nunca. vos apagais !  ó 
amor ine timavel que abrasais os corayões mai 
frios abra ai meu coraçã o ,  d'elle tnai tudo 
que V os desagrada ! 

Quando chegará o dia em que , tendo-Vos 
preparado uma digna morada no meu peito, 
Voà diga com a. minha alma nos labios : c V in de; 
Jesus meu; dentro do meu coração , em temor, 
que já não ba. n'elle cousa. alguma que Vos 
possa desgostar. » 

q• no.b.ilis .imo Coração de meu Jesus, quando 
sere1 eu rnterramente vosso ? Quando poderei 
eu dizer-Vos com verdade : c Vós sois o Deus 
do meu coração , e a minha. herança. para 
sempre ?• 

OB EQIDO.-Fazei uma visita ao Santíssimo ac-.:aml'!nl:.o com "" inten<;:ão a_., -.: pll.r= com 
o vosso r speito e amor, toda. a. frieza uegligen
t.\\l. com _o,.�e o v\1!.'\ a1!.te1!. no \:.em.\?o 'i)t\.S'!>ail.o. 

"ffR�\íD"E 1?1.\.J>:..�\CÀ..-Ciie-.:ec�»\ no��» -ro.\.ú.
tas vezes a Deus as vossas obras , em reco
nhecimento do amor q_ue tem -por vós . 

"UPPLICA .-•0' dulcissimo Jesus , trans
formai meu pobre coraçã.o em o vosso Sa
grado Coração ! Seja.m vossas dôres que un11.m 
o vo so Coraç:ão ao meu, e m'o façam sempre 
amavel e propicio.,. · (DO B. H. sozo.) 
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SEXTO DIA DA NOVENA 

O Coração de Jesus na Oração do Horto. 
I. - 0' angustia indizível do Coraçito de 

Jesus , ·quando prostrado em oração :r;�o horto 
de Gethsema.ni, sentio-se como revestido dos 
peccados de todos os homens ! Jesns t.. que é a 
mesma innocencia. ,  a infinita. santídaae , toma 
sobre si todos os roubos, homicídios, blasphe
mias , perjurios , impurezas , todos os crimes 
de todo o genero humano l 

0' alma , remida com o Sangue de Jesus, 
contempla. seu adcravel Coração entristecido, 
agonizante, opprimído sob o peso de todos os 
peccados commettidos desde o principio do 
mundo e que se commett.erão até o :fim d'ellel 
Opprimido sob o peso dos peccados dos ido
latras , dos Judeo dos hereges dos mAos 
Ohcistdos, e sob o peso particular àe te\lS pro
prios peccados ! Adora o teu Divino Salvador 
amargurado , cheio de dôr , de confusão e de 
temor diante da Magestade e justiça de seu 
eterno Pai offendido por tantas iniquidades, 
de que Elle se constituio réo voluntario por 
amor dos homens ! 

li.-Assim prostrado Jesus , e agonizante 
sob tamanho peso de peccados , entrega-se á 
justiça de seu Pai , resigna-se a sentença de 
morte por Elle decretada. 

Que pena inexprimivel para o coração de 
um filho ver-se condemnado a morte por seu 
mesmo pai, a quem elle ama sobre todas as 
cousas e do qual sabe ser amado com uma 
caridade infinita ! 

N'aquelle momento se Lhe apresentam ao 
entendimento todos os terriveis padecimentos 
q,ue brevemente irá soffrer: traições de a.mi-
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gos , condemnações de tribunaes 1 insultos do 
povo , tormentos de ayoutes , espinhos , cravos 
e cruz. E por quem este sangue derramado ? 
Por quem esta vida sacrificada.? Pelos ho
mens , dos q uaes a maior parte não quererá 
aproveitar-se do preço da. sua paixão ! Por tan

.tos e tantos ingratos que desprezaram aquelle 
mesmo sangue que Elle vai derramar por elles I 

Ill.-N a extrema afflicyão que oppríme o 
seu Coração , entre horríveis torturas , seria 
para. Jesus um allivio achar algum amigo que 
o consolasse ! Elle tem levado em sua com
panhia tres discípulos mais fieis, e na amar
gura de seu Coração dirigindo-se a elles, para 
ter algum conforto , acha-os a dormir, queixa
se amorosamente que nem uma hora possam 
velar com Elle , e volta á sua oração soli
ta.rio ! Foi então que affl.rundo o sangue ao 
Coração, e pela violencia. da dôr re:fluindo com 
impeto, transpira pelas veias a modo de suor, 
e corre de todo o seu corpo até banhar a terra. 
Ah l que o Coração de Jesus tornou-se pela 
affiicoão semelhante a molle cêra que se aer
rete dentro do seu peito ! 

ORAÇÃO. - 0' Coração magoado do meu 
Jesu� se niio ha algum dos vossos discípulos 
que Vos conforte ,  eis aqui meu coração que 
deseja. consolar-Vos. Mas ai de mim que tendo 
até agora fugido de Vós, deixei-me ievar pelos 
caminhos do esquecimento , da. indifiàrença e 
da ingratidão, a despeito de tantos padecimen
tos que soffi:estes por mim ! . . .  Mas não quero 
d'ora. em diante, meu a.fflictissimo Jesus, au�
mentar mais as vossas penas. Eis-me poiS 
aqui diante de Vós a chorar arrependido as 
mtnhas infidelidades , e a implorar vosso per-
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dão. .A h !  Senhor, aplacai a justiça de vosso 
Divino Pai irritado contra mim. Demasiadas 
dôres soffrestes por mim ,  para. espiar as mi
nhas iniquidades e satisfazer as penas que por 
ellas mereci. Dai-me agora parte nos vossos 
padecimentos e affl.icções ,  fazei-me participar 
de vossas tristezas e agonias. Dai-me vossa. 
cru z !  Tirai do meu coração tudo o que tem 
de mais querido n'esta vida, tudo aqui na terra 
se me torne em amargura e affiicção , antes 
que tornar a separar-me de Vos. 

Suaves se me tornarão todas as penas se 
puder consolar o vosso Coração e lavar com 
meu pranto as feridas que Vos abri com os 
meus peccados. 

OBSEQUIO.-Visitando o antissimo Sacra
mento , offerecei ao Eterno Padre o Divino 
Coração do seu car,o Filho, pela SIUlta Egreja, 
pela conversão de todos os peccadores, e pela 
perseverança do justos. · 

VIRTUDE PRATICA.-No principio do dia, 
e muitas vezes no decurso d'elle , o:fferecei a 
Deus todas as vossas acções, por todos aquel
les que vos deram alguma Q.Ccasião de soffrer. 

SUPPLIOA AO COR.AÇAO AGONIZANTE 
DE JESUS. - 0' clementíssimo Jesus, amante 
das alma ardentíssimo, peço-Vos pela agonia 
do vosso SS. Coração, e :pelas dõres · de vossa 
Miie Immacula.da, que purifiqueis com o vosso 
sangue todos os peccadores que estão presen
temente em agonia, e que têm de mon-er hoJe. 

Coração agonizante de Jesus, tende piedade 
dos moribundos ! 

(Ioo dias d' Indu��- cada vez que se rezar.) 
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SEPTIMO DIA DA NOVENA 

O Coração de Jesus Crucificado. 

I.-Oh !  quem poderá v · r  como o Coração 
de Jesus cmcificndo e tava in:Bammado em 
a.mor para comnosco na Cruz ! Elle se ofl'ere
cia todo ao seu Divino Pai , como victima de 
expiação pelos nossos peccado e de todo o 
mundo. O:fferecia. o seu sa.ngne, os seus pade
cimentos, as suas ignominias e a sua vida, não 
só pelos seus discípulos , mas tambem pelo 
povo que o insultava. , pelos algozes que o 
cruciftcavam e pelos pet·seguiclore , que o ti
nhão feito chegar a tão lamentavel estado. Ao 
ver a Magdalena. a seus pés, consolou-se o seu 

· Coração , pensando que com suas penas satis
fazia pe>lo peccados d'e ta dolorosa penitente. 
Ao ouvir ao seu lado trm malfeitot· que n'a
qnelle duro transe, o recon"becia por seu Deus, 
exnlto'u o seu Coração , por ter ganhado esta 
alma para o Paraíso ! Maior foi sua conso
lação, quando nos deu por mãe nossa de mi eri
cOl·dia sua Mãe dolorosa , e á Ella nos entre
gou, como filhos, na pessoa de S. João. 

ll.-Porém ao mesmo tempo chega o seu 
Coraç,.<io ao extremo da affiicção. 

Porque ae applica. o ouvido para perceber 
o que se diz em volta de si , não ouve senão 
insultos e blasphe.mias de um povo summa
mente beneficiado por Elle. 

Se abre os olhos, não vê de todos os seu 
discípulos senão a João que Lhe assiste n'aquel
las agonias. Vê a seus pés immovel pela dõt· 
a sua Mãe amantíssima e a espada que tras
passa o Coração de Maria é uma nova ferida 
para seu proprio Coração. Levanta. os olhos 
para o Céo e vê seu Pai santissimo e jnstis-
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ei.mo, que o abandona ao furor de seus perse• 
guidores! Olha para. um lado e vê o máo 
ladrão que o amaldiçôo. na. hora. em que , por 
elle mesmo, derrama o seu sangue e quer abrir
lhe as portas do Paraiso ! 

0' almas remidas com meu sangue , clama 
Jesus do alto da. cruz vêde e attendei se ha. 
dôr semelhante á dôr que opprime o meu 
Coração ! 

III. - Jesus-Christo morreu ! Seu Coração 
acabou de penar por nós I Mas nem po:r isso 
cessaram para EUe os insultos I Um furibundo 
soldado arremessa e immerge aguda. lança. no 
lado do crucificado e morto Senhor. 

Abre ó ferro uma larga ferida. e· atravessa 
o amoroso Coração, d'onde de repente manam 
sangue e agua l .Ah I por esta chaga aberta 
entremos tambem nós, ó peccadores , no Cora· 
ção de Jesus. Ah l quanto foi ella. alargada 
por nossos pecca.dos I Mas estendei a. mão e 
mtroduzi-a até tocar o Coração Divino ; apal
pai , e sen i inflammado em um amor inextin
guível para comvosco, e não sejais incredulos 
a seu amor e desconfiados da. sna bondade. 
Assim parece nos falla o amante Senhor cru
cificado, com as me mas pal11.vras, que dirigia 
ao seu inÇ,redulo discípulo Thomé. 

ORAÇAO. - 0' meu Divino Senhor, Vós me 
convidais a pôr a mão no vosso lado. Mas! 
com que animo posso eu fazel-o , tendo as 
mãos manchadas com tnntas iniquidades ?  Vós 
me dizeis que chegue a mão ao vosso Cora.· 
çii.o I . Mas com que confiança o farei eu , se 
esta é a mão que Vos ferio? 

Podasse eu,aproximar ao vosso lado ferido 
os meus labios ,  e dar um osculo de paz no 
Coração do meu bom Pai, por mim atraiçoado 
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e ferido ! Mais ai ! que elles tn.mbem !t>tão 
contaminados com palavras peccaminosas de 
murmurações, de mentiras, d e  indecencias, que 
vos causaram tantas feridas l A h I sabeis ó 
meu Jesus , o que farei ? Fat·ei que minha 
ahna. por este vosso lado aberto penetre até 
dentro do vosso Coração. N'Elle me escon
derei , e d'Eile nunca mais sallirei ! 

0' Agua saudavel , que brotais d'essa fonte 
divina aberta pela la.nça , lavai-me de todas 
ns manchas. o• angue precioso, que tarnbem 
de lá ma.nais , purificai minha alma de todas 
suas iniquidades ! 0' Coração ardentíssimo, 
r duzi a cinzas todo os affectos desordenados 
de minha alma ! Ab1·nsai-me ; ó Jesus , em 
vosso divino amor ! 

O vosso Coração seja o meu refugio , o 
meu. osylo , a minha esperançn , a minha sal
vação ! n'Elle de hoje em diante quero viver, 
n'Elle desejo morrer e repousar eternamente ! . . .  

OBSEQUIO. - Ro�ai ao Santíssimo Co
rnção ele Jesus escondido para vós no Santis-

imo Sncrame.nto, que vos conceda a graça do 
·viver desconhecido pelo mun d o ,  e escondido 
em Deus , com uma vida interior e perfeita
mente unida n este Divino Cot·a9üo. 

VIRTUDE PRATICA. - Evitai hoje todos 
os discurso inuteis , e poncle maior o.ttenção 
em viver recolhido no Santíssimo Coração do 
Rmavel Jesus. 

SUPPLTCA E O FFERTA DO PRECIOCI · 

SIMO SA GUE DE JESU . - Eterno Pai, 
Vos offereço o augue preciosi simo de Jesus
Ohristo

t 
em desconto de meus peccados e pelas 

necessiao.des do. Santa Egreja. 
(zoo dias de lnd. cada ve.J que se rezar.) 

Guardll- d< Honra. --- 6 
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OITAVO DIA DA NOVENA 

O Coração de Jesus 110 descimenlo da cruz. 

I. - O Corpo do divino Amor crucificado 
é despregado e descido da r.ruz. Oh! ditosos 
José d'Arimathea e Nicodemos , que foram os 
primeiros a ver pelo lado aberto o Coração 
ainda palpitante de seu Senhor I Que Lhe não 
diriam cheios de compaixão e de amor, quando 
ungiram com balsamo aquella chaga e Lhe 
lavaram o sangue com suas lagrimas? · Mas 
sobretudo que Lhe não diria Maria sua Mãe 
dolorosa ! Ella. sente quasi !l.l'l·a.ncar-se-lhe o 
coração :para vpar e unir-se com o Coração 
de seu divino Filho. Oh !  que settas de amor 
e de dôr sahiam do Coração de Jesus e feriam 
o Coração d'esta Mãe amantissima ! Oh I de 
quilo bom grado teria. Mária exhalado sua alma 
dentro da ferida d'aquelle Coração dulcíssimo! 

IT. - Aproximam-se tambem do sagrado 
cadaver do Senhor Magdalena. e João. Mag
dalena, que vê R�?ra com seus proprios olhos 
aquelle misericordioso e amabilissimo Coração 
que um dia lhe deu a paz I João, que attento 
e fL.,.o contempla aquelle divino Coração, sobre 
o qual elle se reclinou na ultimn ceia I O 
amor do Verbo divino ,  que vive unido com 
aqnelle Coração , compl'az-se stunmamente em 
olhar para estes deus fervorosos amantes de 
seu Coração ala.nceado. Vê em Joil.o a innocen· 
cia virginal , triumpho de sua gra!(a. i conhece 
em Magdalena uma vehemente contnção, trium
pho de · sua misericordia ; e parece que está 
dizendo a ambos e a nós todos : Vinde a esta 
Coração e achareis a segtu·ança e a paz de J vossas almas. 
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m. - O Coração de Jesus tem delicias não 
só :para. os innocentes , mas tambem para. os 
pemtentes. Elle só aborrece os tíbios em seu 
serv;iço , e os obstinados no .!?ecoado. Só a 
estes Elle regeita de sii e Thes fecha a. entrada 
em sl}u Coraçiio, por e) es mesmos desprezado 
e vilipendiado. Quantas vezes concede a. um 
peccador arrependido delicias de que muitas 
almns a Elle consagradas se tornam indignas 
pela sua frieza e negligencia ! Elle é amor ! 
Vive de amor! Sustenta-se de amor entre os 
seus amantes, mas retira·se dos corações frios 
como pedra.. Eis talvez porque não achais 
consolação no Coração de Jesus : Vós não 
tendes a pureza de João, nem a penitencia de 
Magdalena, nem o amor e fervor de ambos. 
Reconhecei vosso erro , confessai vossa culpa 
e buscai o perdão e o remedio no misericor
dioso OoraQão de J esns l 

ORAÇÃO. - Sim, é verdade, o meu Jesus, 
que eu não Vos tenho amado até agora, e por 
isso soffro o castigo da. minha. frieza. A h ! 
fôra do vosso Coração minha alma vive sempre 
nfflicta, tentada, inquieta e dissipada; longe 
d'esta fonte de vida meu coração acha-se falto 
de vigor sem generosidade, sem luz e sem 
amor. Mas porque não poderei eu, ainda que 
tarde , começar a al:Jlal·-V os ? Estareis Vós 
tão irado commi�o ,  que não Vos deixeis ap
placar pelos gem1dos d'um coração contrito e 
humilhado , que implora vossa misericordia e 
pet·dito ? Não , men Jesus , não Vos farei a 
iúfronta de desconfiar de vossa bondade ! Oh l 
se eu podasse fazer um só coração do Vosso 
e do meu ! Oh ! então sim, que os affectos do 
nosso amor seriam mutuos e eternos ! Então 

6* 
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sim, <J.Ue eu não tornaria a ter a infelicidade de 
Vos aeixar! Vós ficarieis em mim, e eu ficaria 
em Vós l Vós para minha sal v ação, e eu para 
vossn gloria ! Vós para me coroar, e eu. para 
executar vosso beneplacito ! V6 para benefi
ciar-me, e eu para dar-Vos graças! Vós pen
sarieis semJ,>re em mim e eu s mpra em Vó . 
Que esperaiS , meu Jesus 1 para · conceder-me
esta graça? Eu a desejo , eu a. espero , eu 
Vol-a peço por aquelle amor infinito que Vos 
obrigou a abrir os thesouros do vosso Co
ração, para refrigerio de nossas almas. Sêde 
pois, ó meu Amante divino, de o1·a. em diante, 
a vida da minha alma e de meu coração, para 
q_ue se imitei a. MagdA.lena pelas minlH\S infi
delidades, imite-a tambem em sua conversão1i'· 
em sua firme confiança e ardente caridade para " 
comvosco. Assim seja. 

OBSEQUIO. - Apresentai-vos diante de 
JesllB sacramentado com sentimentos de grande 
confusão reconhecendo-vos devedor ele um 
immenso tributo de g.loria ,  de que t.encles até 
agora defraudado seu divino Coração; .  e o:ffe. 
recai-Lhe em desconto de tamanha dÍvida o • 

the'!onros infinitos que Elle encerra. 
VIRTUDE PRATICA. - Durant.e o dia 

estudai qual seja. a mais ordinaria e constante 
inspiração com a qual Deus, desde muito tempo1 
esta batendo a portn de vosso coração, e faze1 
mn vetdadeiro esforço para lhe corresponder 1 
porquo d'est-a resolnçií:o ha de corneç.."l.r em vós 
a gloria de Jesus-Christo. 

UPPLICA. - Attnl.lü-me , e uni-me ao 
vosso dulci shno Coração 6 Jesus com os 
ama.bihs imos attractivos do vosso amor! 
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0' CortLyno aberto de meu Redemptor I O 
• morada bemdita das ::ilmas presas do celeste 

amor não recuseis receber tambem a miuJJa 
alma ! 0' Coração de meu J esns , á Vós me 
entrego para amar-Vos eternamente J 

(DE S. LIGORlO.) 

ULTIMO DTA DA NOVENA 
O Coração de Jesus alfliclo com a perda das 

almas chrislãs. 
I. - Oh ! quem poderia conceber o ardento 

desejo do Coração de Jesus pela salvação, não só 
dos justos, mas tambem dos peccadore s ?  Mas ai J 
que Elle vê cada dia augmenta1·-se o numero 
dos ingratos ,  endurecem-se seus corações 1 e 
ate chegaram a gabar-se de haver sa..cudido 
finalmente o suave jugo da sua lei I Elle con
vida-os a voltar ·a seu divino Coração ! Mas 
muitos não querem ouvir seu dôce convite ; 
outros ouvindo sua voz endurecem seus cora
cões e Lhe resistem. De q ue serve que Elle 
procure tornar-lhe desabrido o mundo com 
adver idades t.emporaes, se em vez de se apro
vei arem d'este remedio salutar, rom12em em 
seutimentos de ira contra sua ProVldencia? 
De que serve que· Elle metta o seu Coração 
divino como escudo de defeza entre os pecca-

, dores e a justiça de seu Pai , quando elles 
abusam da dilação do castigo 1 multiplicando 
os motivos dn sua condemnaçã.o f 

II. - Quem pois póde explicar a affiicção 
do Comção de Jesus, por causa da :r.erda irre
pnravel de tantas almas ! Elle vê vilipendin.da 
1\ snntidade de seu divino Pai , inutilizados 
todos os seus desvelos, baldadas todas as SlJaB 
6Speranças , e os filhos do seu Coração mais 
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réos diante da divina. justiça e mais proximos 
da comdemnação eterna ! Tem presente quan
tas dOres custou ao seu Coração cada uma de 
suas almas, a cada momento se lembra que as 
comprou com o preço de seu Sangue , que as 
sustentou com sua graça e com sua palavra., 
que as alimentou com sua Carne santissima, 
e que lhes deu a beber seu preciosíssimo San· 
gue ; que as fez repousar no seu peito e junto 
do seu amantissimo Coração, como a. queridas 
filhas. Como é pois que não se a.ffl.igiria sum- . 
mamente vendo-as na beirada dos a.bysmoa 
eternos ? 

m. - Mas por isto será o Coração de 
Jesus um Corayão irado ? Muita razão teria 
para sel-o ! E a1 dos impios, _ se Jesus os cer· 
casse com sua terrível justiça ! Mas 1 cr..ruo 
Bom Pastor que é, ante_s geme e suspira pelas 
ovelhas que fogem de seu Coração ! -Por ellas 
se aftüge, por alias roga. : E augmenta.-se-Lhe 
a afflicção vendo quão poucos são os que unem 
os proprios desejos aos d'Elle e as proprias 
orações ás do seu divino Coração, para recon
duzu a seu amor as almas que d 'Elle se des
viaram , e. para imlledir que venha sobre ellas 
o. justiça de seu divino Pai. c Quando eu der 
a conhecer que a divina justiça está irritnda 
contra os peccadores 1 disse Jesus á B. Mar
garida Maria. , v:irás receber-me na. Sngra.da 
Commuuhão ptua offerecer-me ao Eterno Padre, 
afim de applacar a sua justa colera e implorar 
a. sua misericor<lia para que lhes perdoe. • Eis 
o q1,1e deveis fazer pelo menos á. manhã , se é 
que deveras o.maes a Jesus e vos compadeceis 
do seu a.fflicto Coração. Quando tiverdes com· J mungado, fa.zei a offerta. de Jesus , . que esta· 
dentro de vós ,  ao Padre Eterno para que se 
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convertam os peccadores 1 e voltem ao Bom 
Pastor. Oh! felizes de vós se poderdes ganhar 
ainda uma só alma para o Coração de Jesus ! 

ORAÇÃO. - 0' paciente e manso Jesus, eu 
bem ouço os gemidos que faz sahir de vosso 
Coração a sêde ardente que tendes da con
versão dos peccadores. E porque nAo posso 
eu satisfazer a estes vossos desejos? Porque 
não posso eu correr por toda a. terra t·egando-a 
com meu sangue afim de buscar almas perdi
das e reconduzil-as ao vosso Santíssimo Co1·a.
ção do qual se apartaram? !  Ah l e quem sabe 
se eu não tenho sido tambem a causa de algu
mas almas Vos offenderem , e fugirem de 
Vos ? !  . . Se assim foi, que fiz eu, meu Jesus ! 
Que crueldade, que desgraça foi a minha ,  es
candalizar no asylo de vosso Coração , com 
minhas vaidades, com minhas conversas , al
mas filhas vossas, remidas com vosso Sangue! 
Que desgraça foi a. minha feril-as com as set
tas de meus escandalos , de minhas immodes
tias, ou pedidos conselhos! . .  

Ah l  meu Pai ! .Eu já não ouso levantar os 
olhos para vosso Corar,:Ao, cuja santidade está 
revrehendendo o meu delicto l Vingai-Vps sobre 
nunha alma das offensas e ingratidões que 
commetti contra Vós , com .os máos exemplos 
que dei a. almas que amais. Mas lembrai-Vos 
que tambem a minha é filha do vosso Cora
ção e não permittais que ella venha a perder
se ! Antes aceitai-a arrependida e fervorosa 
em compensação das minhas infidelidades e 
das alhelaS de que fui causa. o• Coração de
solado do meu Jesus , nil.o permittais que se 
augmentem vossas perdas com a. perda. de 
minha alma! Vós , que Vos appla.cais com os 
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suspiros de quem detesta seus erros , recebei 
meu coração contrito e humilhado , aceitai o 
sa rificio que V os offereço de m.inha alma. 
repassada de dôr e fazei que ella seja abra
sada e cons�da pelo fogo de vosso divino 
amor , para que com a luz e ardor de meus 
bons exemplos, eu ajude algumas almas a Vos 
amar 1 e Vos console em vossas angustias e 
aftlicções. 

OB EQUIO.- Visitando o autissimo Sacra
mento , lembrai-vos ,  com sentimentos de amo
rosa gratidão, de todos os beneficios com que 
Jesus tem procurado gra.ngear vosso - amor ; 
e offerecei-vos para sempt·e como victima volun
taria do amor que Elle vos tem. 

VIRTUDE PRATICA. - Preparai-vos 11; 
fazer uma mais dolorosa e fervorosa confissãc\" 
por meio da qnal possa.is com maior funda
mento esperar quo Jesus tenha pW'ifi.cado e 
santificado vosso coração , para emiquecel-o 
amanhã na Santa. Commuuhão de suas graças 
e virtudes. · 

UPPLICA. - 0' pied�issimo Jesus meu, 
só Vós �abeis quanto Vos devo l . . . E bem 
vêdes que não posso pagar-Vos ! Prendei-me 
pois e lançai-me na prisão de vosso Coração ! . .. 
Atai-me n'Elle com as correntes de vosso amor 
nté que Vos

-
_pague minhas dividas I . .  E como 

nunca poderei acabar de pagai-as , guardai-me 
eternamente captiva e presa em vosso Cora
ção d'onde nunca mais sahirei ! (DA B. MARGARIDA MARlA.) 

ORAÇÃO. - Lembrai-vos do Sagrado Cora· 
ç_ão de Jesus. - Lembrai- Vos , ó dulcíssimo 
Jesus , que nunca se .Ouvia dizer que algum 
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d'aquelles que t-em recorrido a Vosso agrado 
Coração, implm·ado seu anxilio , ou reclamado 
sna misericOJ.;dia, fosse por Vós desamparado l 
Animado eu pois com igual confiança, a Vó 
recorro ó CoraQ<i.o, Rei divino dos Corações, a Vós 
me acolho, e gemendo sob o peso de meus pecca
dos me pro tro dian e de Vós. 0' Coração 
, agrado, não despre zeis minhas humildes suppli
ca.s. mas dignai-Vos de as ouvir propicio I 

Mostrai que sois o Coração do melhor doi'! 
pais, e tende piedade de mim ! ! !  . . .  

CAPITULO XIII 

Novena de Orações compostas pela B. Margarida Maria 
e extrahidas de seus escrlptos 

ADVERTENCIAS 

I. - Na Egreja do Sagrado Coração de Jesus, 
em que e venera o corpo viJ·�i.nal da B. Mar
!laricla Maria , no Convento da Visitação de 
.l:'aray-l e- Monial , faz-se todos os mezes uma 
novena que conclue-se na primeira Sexta-Feira 
de cada mez. Esta novena de Orações tem 
por fim alcançar· do misericm·dioso Coração de 
Je ns as graças que Lhe são pedidas em todos 
os pontos do orbe catl1olico. Cada qttal póde 
tmir-se á. esta novena com sua intenção par
ticular , e offerecer as Missas , commUJJhões, 
penitencias e orações de todos ao Sngrado 
Coração de Jesus para d'Elle alcançar as gra
vas que particulnrmente cada um Lhe pede. 

ll. - Aconselhnva a. B. Margarida. Maria 
:'Ls pes ·oas qne com ella se uniam , para pedi
rem graQIJ.s ao Sagrado Coral(ão ele Jesus, que 
j1ml;n�sem n acção com a oração e praticas-
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sem cada rua alguns a�tos de virtude em honra 
do Coração tão brando, humilde e caridoso do 
Divino Redemptor. A este fim servem as 
VIRTUDES PRATICAS e os OBSEQUIOS in· 
dicados na novena das meditações do capitulo 
precedente. 

Ill.-Para satisfazer a devoção dos Guardas 
de Honra e de todas as almas amantes do 
Sagrado Coração de Jesu s ,  extrahimos das 
obras , e damos em seguida , nove Orações 
sabidas do fervoroso e amante coração da Es
posa privilegiada, que foi a confidente, o Anjo 
a.dmiravel do Divino Co1·ação de Jesus. 

I. 
ACTO DE .DESAGGRAVO i� 

0' amabilíssimo Coração de Jesus, como Vos 
fez o amor tão sensível ás nossas miserins! 
0' meu Deus e Salvador , que bondade , que 
:j?rodigio , que excesso de amor nos mostrais 
fazendo-Vos victima _"(>Or nós na o.doravel Encha
ris tia e offerecendo-Vos , cada dia, milhões de 
vezes em sacrificio , por nosso amor I Quaes 
deveriam ser nossos sentimentos de gratidão! 
. . .  Entre tanto o que é que achais no Cora
ção da maior parte dos homene� senll.o frieza, 
revolta contra vossos convites , mgratidão aos 
vossos beneficios I 

Ab I meu bom Jesus, não era pois bastante 
que Vos tivesseis entregado uma vez â. uma 
agonia cruel , opprimido sob o peso de nossos 
peccados no jardim das Oliveiras?! Não era 
pois bastante haver resgatado nossas almas 
com o preço de vosso Sangue, de vo sa paixão 
e morte- ? !  
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Porque quizestes expôr-Vos n'este ineffavel 
Sacramento de amor a novas injurias ?! . . E 
porq_ue soffreis que yossos filhos ingratos e 
infie1s ousem cada dia renovar os tormentos 
que padecestes na. vossa paixão , e dilacerar 
com chagas novas vosso divino Coração ? !  Ab I 
Deus meu I !  Quanto sente vosso amante Cora
ção todas estas ingratidões I . . E como é que 
ha corações t1to duros que não se commova.m 
com as offensas que soffreis em vosso amor ! 

Permitti, ó meu Redemptor 1 que prostrada 
e aniquilada. diante de Vós eu Vos" desaggrave 
hoje de todas as injurias com que os homens 
nã.o cessam de Vos ultrajar , e de todas as 
amarguras com que opprimem vosso c��'!;hão. 
Eu desejaria regar e pUrificar com as · as 
lagrimas todos os logares em que indignamente 
Vos offendem , e reparar com os o.:ffectos do 
meu mais ardente amor o abuso e o desprezo 
que se faz das vossas graças ; os escandalos, 
as profanações e os sacrilegios q_ue se com
mettem entre vossos· filhos ; querena principal
mente dispOr de todos os corações para Vol-os 
offerecer em sacrificio, e consolar-Vos com esta 
homenagem da culj>a.vel insensibilidade dos gue 
nil.o quizeram conhecer-Vos, ou que tendo-Vos 
conhecido, nil.o Vos amaram. 01ferecer-me-hei, 
pois 1 a. mim mesma : immola.i-me Senhor, con
s=-me como vossa victima ; fazei gue comece 
a nil.o amor senão a Vós, que não Vos arrebate 
nunca. mais meu coração depois de Vol-o ter 
offerecido e onsagrado I Fazei que em vosso 
Coração , a. todo o tempo , ache meu abrigo, 
minlla paz na hora da morte , e minha bema.-
ventura.nça na eternidade ! . . . . .  . 

Assim seja. ! 
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ACTO DE ADORAÇÃO E DE CONSAGRAÇÃO 

Eu V os a.do1·o, com todas as forças de mi
nha alma, ó Divino Coração de Jesus ! Eu re
conheço com todo acatamento vosso soberano 
dominio sobre mim l Quero amar-Vos, reveren
ciar- Vos, xespei ta r-Vos, com a mais zelosa in
tenção de nunca Vos offender ! . . .  O• Coração 
Santis. imo , eu Vos n.mo1 e quero amar-Vos 
soberanamente sobre todas as causas, com todas 
as minhas forças , com todas as p otencias de 
meu sp,r, detest.ando tudo o que póde desa.gra-
dar-Voà l . 

0' meu Jesus , eu espero que sendo toda 
vos. a, Dlba de vosso coração filha de vossa 
dores , filha de vossa Cruz na qual me deste 
a viela, morrendo por mim, eu e. pero que tereis 
piedade de minha fraqueza, de minha miteria, 
e que me não deixarei perecer ! 

· 

Otrereço -me pois toda a Vós, ó Coração de 
amor , com a intenção que toda minha vida, 
todos meus soffrimeutos, todas miubas acções, 
sejam pat·a Vos amar , honrar e glorificar no 
tempo, e na eternidade ! 

Sim, eu Vos amo como soberano Bem meu, 
felicidade minha, alegria minha.J como o uni co . 
objecto digno do amo1· , e da .homenagem de 
todos os corações ! 

Ab! Quem me dera qne o meu se consuma 
e se reduza a cinzas pela vebemencia de vosso 
pm·o amor I E para e se fim renovo todas as 
offertas , todo os sacrificio que já Vos fiz de 
toda a minha alma e de tudo o qne é men l 
Concedei-me, ó Jesus, a grnça de fazer sempr 
q qne mais Vos agrada , e de evit.ar tndo o 
que possa affligir vosso bom O oração ! 
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0' ndora.vel Coração de meu Deus qnem 
me �era ? ne tudo .e ?1 ruim. seja �o:açào ru·a 
amat-Vos . . . . esp1nto pa.I a. adotai-Vos . . . . 
língua para louvar-Vos 1 agrndecer-Vos ! . . . 

0> fonte do pm-0 fl.mOr I CODCedei-me p01' 
piedade , que eu nada mais possa amar, senão 
a Vós, e por Vós I . . .  

Não se lembre minha mamaria senão de 
Vós ! Não conheça meu entendimento senão a 
Vó ! iio tenha minha vontade a:ffecto senão 
para. Vós ! Não p11lse meu coração senão por 
.Vós ! . . . 86 sü-vão meus pés a procurar-Vos, 
minhas mãos a servir-Vos , minha lingua a 
lotrvar-Vo , e meus olhos a contemplar vossa 
divina. formosura , para que assim Vos ame 
eternamente DO Céo ! 

Assim seja! 

m. 
ACTO DE IMMOLAÇÃO 

o• Divino Jesus ,  victima de amor DO s . 
Sacmmento da Eucharistia, en venho a vossos 
pes para honrar vo-so estado de victima, n'este 
Sacramento de amor, e panl. Vos snpplicar que 
IAJnbem me immbleis a mim s obre o altar do 
vosso amavel Coração! 

0' m eu bom Jesus , sede meu Sacrifica dor ! 
Mas como eu sou victima criminosa, Vos suppli
co que me purifiqueis pl'imeiro nos ardores de 
vosso divino Coração ,  para que eu seja um 
holocausto perfeito ,  e ache em Vós uma. vida 
nova de graça , de luz e de amor ! E depois, 
ó meu divino acri:ficador , imruoln.i·me pa1·a a 
gloria de vosso Coração !  . . . Em reparação dos 
desgostos- que Vos dei ! 

O• meu doce Jesus , ó amor unico de meu 
Coração , 6 suave npplicio de minha alma, q 
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agradavel martírio de meu corpo e de meus 
sentidos , toda a graça que Vos peço é viv�or 
victi.ma, e morrer VICtima de vosso Sagrado 
Coraçli.o ,  entregando-Vos o· meu em sacrifi.cio 
perpetuo ! 

Sim , ó meu : Jesus , quero ser victima de 
vossa vontade , i.mmola.ndo a minha ao vosso 
beneplacito ! Victi.ma de vossa alma santíssima, 
so:ffi:endo na minha vossas angnstia.s e dôres, 
e acceitando todas as cruzes que me quizerdes 
impô r J Vict.i.ma de vosso Sacratíssimo Corpo, 
mortificando o meu , afastando-me de tudo o'  
que pó de satisfazer a meus sentidos , e cruci
ficando minha carne por vosso amor , afim de 
poder um dia resuscitar gloriosa, como o espero 
de vossa infinita misericordia l 

Assim sej a !  

IV. 
ACTO DE REP ARAQÃO 

E' com o coração contrito , humilhado e 
ama:rgnrado de dôr que eu venho pedir-Vos 
perdão, ó Sagrado Coração .de meu Jesus, por 
todas as irreverencias indignidades , profanll.· 
ções e ingratidões commettidas contra o acra· 
mento de vosso Amor J Ah I Quem me dera, 6 
meu Deus, regar com minhas lagri.mas, e l�ar 
com meu Sangue todos os lugares em qns 
vosso adora.vel Oornção tem sido tão ·horrivel
mente ultrajado , e os signaes do vosso amor 
recebidos com tão estranho desprezo ! 

Ah !  Quem me del·a, com um novo genero 
de humilhação e aniquilamento, reparar tantos 
sacrilegios, tanta :ô·ieza, tanta indüferença com 
que V o maltratam vossos ingratos filhos l 

Quem me dera. ter um momento o cdra.ção 
de todos os homens !  . . .  Eu Vol-os offereceria 
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em saori:ficio para. reparar o esquecimento, e a 
insen ibilidade em o que vivem para comvosco I 

Mas, ó meu amavel Salvador, o que me enche 
de confusão, de dôr e de gemidos, é haver sido 
eu do numero d'esses ingratos ! o o o 

Ü1 meu Deus 1 Vós que penetrais o mais 
intimo do meu coração , bem sa.beis o pesar 
que sinto por minha passada ingratidão ! Vós 
conheceis a disposição em que agora vivo de 
tudo soffrer 1 tudo sacri:ficar para dar-Vos re
paração ! 

Ets-me pois humilh�da, prostrada, p�ompta. 
a receber de vossa mao o 9,ue me qmzerdes 
impôr em justa expiação ! :E eri, Senhor, feri ! 
o o o Eu bemdirei , e beijarei mil vezes a mão 
que sobre mim descarrega os castigos do voaso 
misericordioso e amante Coração I 

Ab ! Quem me dera ser victima digna de 
reparar os desgostos que Vos dei, e as injurias 
que continuam a fazer-Vos tantos ingratos ! o o • 

Quem me dera sacrificar minha vida. , so:ffrer 
horriveis tormentos, derramar meu sangue para 
reparar tantos ultrajes , tanto desprezo 1 tanta 
impiedade que soffreis !  

Mas s e  nilo mereço esta graça , acceitai o 
desejo verdadeiro, a sincera vontade que tenho· 
de me sacri:ficar para dar· Vos gloria e repa
ração ! 

Acceitai minha dôr e contrição por minhas 
irreverencias e infidelidades ! Acceitai, e tornai 
efficaz por vossa graça, a pt•omessa que Vos 
faço de reparar minha ingratidão com a mais 
viva fé , com o mais profundo respeito, com o 
mais ardente amor para com vosso adoravel 
Sacramento da Eucharistia , em que presente 
estais com, tanta misericorclia ! Acceitai em 
fim, ó meu Jesus, acceitai, por pieqade, a reso-
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luç.i.o que tomo de passar o resto de minlu\ 
vida a louvar, agradecer, amar e imitar vo so 
divino Coração ! . . .  E concedei-me a graça que 
Vos peço de n'Elle viver , n'Elle offrer , n'.Ell e 
orar, n'Elle trabalhar 1 n'Elle dar meu ultimo 
suspiro, n'Elle morrer para amnl-o eternamente. 

Assim seja!  

v. 
ACTO DE A IOR 

0' amorosíssimo Coração de meu nnico 
amor, eu quizera amar-Vos, louvar-Vos glori 
ficar- Vos immensamente ! . . . :Ma não podendo 
dar-Vos toda, a gloria, nem ter-Vos todo o amor 
que meu coração deseja convido o céo e a 
ten·a , os Anjos , e os 'autos e todas as crea
tnras para que Vos glorifiquem por mim ! . . . 

Uno-mP. com vossos ardentes Stlrapbins para 
amar-Vos abrasada. em suas celestes chammas! 

0' Corayão todo infiammado e todo ardente 
em infinito amor l 

Porque não abrasais o céo e a terra em 
v o sas divinas cbamma ? ! Porque não con· 
sumis em vosso amo1· purissimo tudo o que o 
céo e a telTa contem ? !  .Porque não infla.mmais 
toda.s as creaturas afim de não respirarem 
senão vos o amor ? !  

0 '  Corayão victima d e  amor, fazei-me amar, 
ou morrer ! . . . Convertei-me em amor! Tndo 
seja em mim coração para amar-Vos e con· 
sumh�me em vo sos mais vivos ardores l 

O fogo divino !  . . .  0' cbammas puríssimas, 
e a.rdent'issimas do Corayã:o de meu unico amor, 
abrasai-me sem piedade ! . . .  Consumi-me sem 
resistencia ! Ah f e porque me poupais ? l I  Eu 
não sirvo senão para arder ! . . . Não mereço 
senão o fogo ! .A h ! Seja o fogo do Coráção de 
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meu Jesus que me consnma ! . . . 0' amor ó 
amores todos do ceo e da terra , vincle todos 
em meu corayão pa1·a me reduzir a cinzas ! . . .  
0' fogo devorador , o cbamma. consumidora da 
Divindade, vinde E;obre mim penetrai meu cora
çiio ,  minha alma meus sentidos , abrasai-me, 
'consumi-me em vossos vivos ardores que dão 
vida tt quem n'elies mone ! . . . Acceitai-me, o 
meu Salvador, dai-me entrada em vo_so Cora.
ç:io 1 fornalha de amor ardentíssimo ! · 'Elie 
estluei em segw·ança ! 0' meu Soberano Bem, 
recebei-me em vos o Cloração ! .  Eu Vos amo 
sobre todas as cousas amaveis, sobre todas as 
bondades , sobre todas as formosuras , sobre 
todas a delicias, sobre todas as riquezas, sobre 
todas as crea.turas, sobre mim mesma. 

Eu protesto' Dll face do ceo e da terra, 
que só quero viver e morrer em vosso pm·o e 
santo amor! Feliz se por vosso a.mo1· houvesse 
de ser perseguido., atormentado. , crucificada ! 
Sempre com S. Paulo direi : nada me se1>arará 
do agrado Coração de meu Jesus! . . . E na 
verdade , que é o que me poderia separar de 
tão bom Oorayão e de seu amor? a tribulação? 
a angustia ? a fome ? o perigo ? a perseguição ? 
a espada? a morte? Nada d'isto ! Porque tudo 
vencerei por aquelle Coração que me amou , e 
qne eu quero amar e amarei eternamente ! . . .  

Assim seja ! 

VI. 
AOTO DE GRATIDÃO E DE MUVOR AO CORAÇÃO 

F.ERIDO DE JESUS 

O Divino Jesu , que tanto nos amastes. 
qne por nosso amor Vos entregastes á morte ! 
0 ' Jesus, amigo fiel ! Amigo o mais suave ! . . . 
Vosso Coração e a causa de VOSSO!; divÍHQS 

OIUlràa clt Ho11ra. 7 
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excessos \ . . . . V osso Corac;.lio foi o ptl:meiro a 
viver, o o derradeiro a morrer I . O primeiro 
ferido em vossa vida , e o derradeiro cha.gado 
depois de vossa morte I 

Qu11.ndo amorte fecbou-Vos os olhos, e cerrou, 
V os os la.bios , o amor a.brio- Vos o Coração, 
para mostl·ar-nos a quantos excessos Vos le-i 
vira! o• amor ! . . . Que diréi , que farei, 6 
divino Corayão, por Vos agradecer, e Vos lou· 
v ar? . . . MM , ai de mim , que tnntas vezes1 
Vos feri com meus peccado ! . . . Agora 
quero ab1·ir-Vos com meus suspiros com me� 
amor, com minha gratidão ! . . . 

' 

Abri-Vos , para. mim ,  ó Coraç.iio ferido , e 
deixai correr, sobre mim, com vosso Sangue s, 
agua, rios de graç.a e de perdão ! . . . 0' San 
gue precioso, ó agua divina, com que se lavam: 
os peccados do mundo, correi sobre meu coraJ 
çito ! !  . . . 0' Rio que sabis do Paraíso ilo Co· 
ração de meu Jesus, regai com vossas corren
tes toda a face da terra! 0' Chaga do Lndo 
Divino, feita mais com o amor que com o ferro 
da lança , eu os adoro , Vos amo , V o beij� 
e Vos �rndeço ! . . . 0' Porta do céo Ja.nells 
do Parruso , Lugar de refugio, Torre de forW 
leza, Sanctuario dos justos , Ninho das porn 
bas sinceras , recebei minha �atidão e llle� 
louvor I . . . 0' Ferida que fens as almas qu 
Vos contemplam, ó Cha�a que chagais os coa 
ç.ões que Vos amam, fen-me, chagai·me semp 
mai s !  . . . 0' deliciosa entrada para. o Co 
çã.o de meu Jesus ,  ó testemunho de seu amo ô Thesouro da Egreja. ó Arca. de sa.lvaçã 
a. vós se acolhem os tentados em vós 

consolam o� tristes, em Vós escapam do dil 
vi o os peccadores, em Vós desca.uçam os ' 
terrados por Vós entram no ceo os que re 
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beis e agaza.lhais ! . . . Abri-me, 6 Jesue1 essa 
porta do vosso Coração ferido r Recebei e 
gu&rdai meu coração n'essa tão deleitavel mo
rada! Dai·me por ella passagem para o lugar 
m&is interior 1 e mais mtimo do vosso amor ! 
;Beba eu d'essa doce fonte de a�ua viva que 
salta até á vida eterna!  Seja minha alma la
vada com esse Sangue divino I Seja meu cora
ção embriagado com tão precioso licor r Ador
meçam meus sentidos n'esse Leito Sagrado ! ! !  
Esque� minha memoria todas as creaturas 
D1esse Paraíso celeste ! Aqui repouse eu nos 
meus trabalhos ! Aqui durma, ·aqui coma, aqui 
ore aqui soffra , aqui goze 1 aqui cante doce
mente como o propheta., CE.zeudo ! c Esta é 
minha. morada por seculos de seculos I Aqui 
habitarei , porque esta morada escolhi , aqui 
morrere� para viver eternamente !•  

Assim seja ! 

vn. 
ACTO UE FIDELIDADE 

O• a.doravel Coração de meu doce Jesus , ó 
Coração todo entregue , dedicado 1 consagrado 
•o &mor dos homens, eu já. não quero ter cora
�� senão para amar-Vos reciprocamente, ser-

. ·Vos, imitar-Vos , e dedicar-me ao vosso 
amor, com inviolavel fidelidade r 

0' chaga amorosa , d'onde manam Sangue 
e A�ua. para remedio de minl1a fraqueza, forta
lecei-me para que seja constante minha vou

de, inabalavel minha resolução ! 0' Sagrada 
erida., Vós me ferístes o coração manifesta.n
O·me o Cora.ção de meu Redemptor, fonte de tos sacrificios , de tantos prodígios, de ta.n

s mysterios ! . . . o· divino peito aberto pelo 
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ferro e pelo amor , em Vós recebei meu cora· 
ção com o Co1·a9ão de meu Jesus l Assás 
grande ois para conter nossos dons cora.çõe. ! 
. . .  A sás forte e immen o para conter e us
tenta.r todos os cora.9Ões do · homens ! 

Não desprezeis , ó bom Pastor , um coração 
contrito e hnmilha.do ! Acceitai , por piedade, 
men pobre coração , e dignai-Vos de dar-lhe 
entrada. no Vosso ! D'estes dou · coraçõe fa
zei um só coração ! . . .  Mas se o meu não p6de 
ser admittido em tal uniuo, an·ancai·o de meu 
peito e dai-me um corayão novo, 6 meu Jesus, 
p!U'a. que viva uma vida nova ! . . Dai-me, por 
piedade , sim , dai-me vosso proprio Co1·açll.o, 
para que , eu não viva senão pa.ra Vós ! . . . E 
'{os áme com vosso Coração, e Vo sirva com 
sua infinita fidelidade ! . . Vosso amante Co
ração! 0' Jesus ! . . . Dai-me vosso amante 
vosso generoso Coração ! Com elle Vós me 
amastes mais que a vossa vida, com Elle Vos 
allltl.rei mais que a minha vida. 

Por meu amor vosso OoraçiLo viveu , sot

freu , morreu , foi tra passado ! Assim Vos 
ame eu ! 

Sim ! Eu amarei vosso divino Coração, que 
po1· mim deu sua vida , 6 meu Jesus , eu o 
amarei com invencivel fidelidade l . . . Eu Volo 

digo na presença da !iagestade divin a ,  que 
no alto do céo como em seu throno de gloria, 
vê e conhece minha sincera vou tade ! . . . Eu V ol- o digo na. presença. da. Vu·gem Santíssimo 
que só teve Cor&QilO para amar o Coraç!lo de 
seu divil).o Filho! Eu Vol-o digo na presença 
de todos os Santos que só acharam prazer e 
delicias n'esse grande Coração ! . . . À' sua 

J honra , á. sua gloria, a seu amor eu dedico 
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e consagro meu espirito, minha memoria., meu 
entendimento , minha vontade, meu corpo , mi
nha alma, tudo o que tenho 1 tudo o que sou, 
e renuncio para sempre a tudo o que d'Elle 
me poderia afa tar! 

· o•. Coração de Jesu s ,  Coração adoravel, 
Coração divino, in.finitamente boro infinitamente 
santo 1 tudo eu deixo por Vós l . . . Só a Vós 
quero amar! . . . Por Vós quero soffrer ,  e 
morrer ! E como sois todo meu , quero ser 
toda vossa eter11amente l 

Assim seja ! 
VIU. 

AOTO DE CO:NVEN'ÇÃO E CO TRATO 
0' Diviníssimo Ooraçilo de Jesus reconhe

cendo eu os direitos de vo sa Soberania . obre 
minha alma , eis-me aqui , prostrada. , de cora
ção contrito e humilhado, para dar-Vos minJ1a. 
homenagem de amor , adoração e louvor , e 
fazer comvo�co um fiel contrato. 

Cada respiraçiLo minha quero que seja nm 
protesto da tidelicl ade que Vos prometti, e que 
Vos guardarei a pezar das opposições e con
tra<lícções que me suscitarem os inimigos de 
minha salvaçtto, pois para sem1Jre reuuuciei, e 
renuncio de novo a �udo o qne mo puderem 
suggerir contra o pnro �mor que Vos devo ! 

ílo me 1·ej eiteis , ó Coraçilo pieJoso, mas 
reconhecei o que é vosso ! . . Para. Rempre V o 
dei, e torno a dar-Vos meu corpo, minha a.lma.1 
meu coraç.:1o , tudo o que sou , para que tu do 
se empregue em Vos amar e glorificar ! . . .  

Quero e protesto que todas min.has palav
t:l.�, todos os movimentos de meus labios sejam 
outros tantos actos de contrição de todas as 
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culpas �ue commetti de todas a.s omissões em 
que Mhi Eu Vos oltereço, ó Coração de amor, 
todas as pulsações e palpitações de meu cora· 
ção , como outros tantos actos de amor e de 
agradecimento por todas as graças e todos os 
dons que me fizestes , e que me quereis fazer ! 
Minba illtenção, ó Coração amante, é attrahir
Vos a mim cada vez que attrahir o ar para 
respirar ! M.inba intenção é offerecer-V o a 
vosso eterno Pai , cada vez que exballu- o ar 
que aspirei ! Oh ! acceitai esta convenção ! 

Quero , ó Jesus , que todos meus passos 
s�jam dados para buscar-Vos e chegar-me a 
VÓs ;  todo o s  meus movimentos para unir-me 
mais estreitamente a vosso amoroso Coração ! . . .  
Tudo o que eu ouvir me leve a Vos amar com 
mais ternura! Todos meus olhares só sirvam 
para ver-Vos, para convidar-Vos a. que entreis 
em meu coração e torneis de mim tão perfeita 
posse que me transformeis totalmente em Vós! 
Sirva-me de commu.nhão espiritua-l cada boccado 
que eu tomar / . . .  E toda miDha. bebida seja-me 
agua viva da vos a graça que mo purifique 
de tudo o que em mim V os desagrada! 

0' Coração Sacratissimo I 0' Coração divi
níssimo! 0' Coração infinitamente adorava� 
recebei acceitai benigno este wntrato que com-· 
vos co faço, e pelo qual tambem renuncio a todos 
os movimentos de soberi.Ja e de amor proprio, de 
or�o e de vaidade , e a todos o sent imen· 
tos de ordenados da natureza ! . . . Protesto 
mil e mil vezes que Vos pertenço totn.lmentc, ' 
e 9-ue . se soubesse algum meio- de unir-me 
ma1a perfeitamente a Vós , abraçal-o-hia á 
custa da minha vida ! . . . Não permittais , ó 
divino Coração de meu Jesus, que nem o som-
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no, nem cousa alguma, seja. qual fôr1 po sa. in· 
terromper esta convenção que deseJO guardar 
e cumprir até meu derradeiro suspiro ! 

Sim, quero viver e morrer entre vossos bra
ços, ó Salvador meu crucificado ! Quero viver 
e morrer dentro de vosso divino Coração para 
Vos possuir e gozar no Céo! . . .  

Assim seja! 

IX. 
ACTO DE DOAÇÃO E TO.l'AL ENTREGA AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE .T.ESOS 
Diante de Vós prostrada.

.,. 
eu reconheço e 

adoro vossa divina Magesta.Cle 1 ó Jesus , meu 
Deus , meu uni co Bem , meu ultimo Fim ! ó 
Espo o meu caríssimo ,  6 meu tudo , eu me 
dou e me entre�o totalmente ao vosso Divino 
Conw}'l.o ! Eu V os offereço meu coração 1 em 
sacrificio, e perfeito holocausto, e protesto que 
desde este momento, meu coração, para. sempre 
separado das creaturas , só ao vosso Coração 
pertence. 

E' a. doação, o pre ente que hoje Vos faço, 
ó Verbo humanado ! o.cceitai-o , por piedade ! 
Toma.i posse de meu coração 1 como de co usa 
toc:b vossa ! Sede-lhe Mestre , Luz e Ardor, 
Força e As;rlo seguro ! Consolação em suas 
penas e Gu1a. que o leve felizmente ao dese
Jad? porLo da salvação ! . .  

E permi.tti-me 6 meu a.mavel .Jesus , que 
Vos dirija. uma humilde supplica.  para pedir
Vos um presente que ba muito desejo , e que 

mais estimo , sem comparação alguma. , e mais 
nmo do que tudo quanto ha. no mundo: este 
rico presente que Yos peço é vosso divino Co
raçào I Dai-me, 6 J esns, sem attender á. minha in. 
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dignidade, dai -me vosso Coração, como o destes n 
algumas almas , por Vós particularmente que
ridas , de cujo numero 9-uero ser : Pot· serdes 
Vós infinitamente bom e que tomo a confiança 
de fazer-V os tão grande pedido: Concedei-míl 
esso divino presente, 6 meu liberal enhor, 
dai-me vosso Coraç.ão I . . .  

Já dei-Vos e torno a dar-Vos o meu para 
que seja todo sempre Vosso ! Para que , por 
vossa graça e misericordia, de hoje em diante, 
até o fim de minha vida, Vos ame, V os sirva, 
Vos imite, sem culpa alguma nem mortal, nem 
venial voluntatia! 

Renovai hoje, ó meu divino Jesus, o estado 
de minha. alma. , tornai uma plena e perfeita 
posse de meu coraçii.o e de todo meu ser que 
dedi.co, consagro e entrego, em perpetuo sa.cri
ficio de amor, a vosso amante Coração ! . . .  

Fazei de meu pobre coração um Paraiso de 
vossas delicias , um Jardim fechado , rico de 
bellas tlores, e os fructos que mais Vos agra.
dam1 das virtudes de simplicidade , brandura, 
humildade e caridade das quaes vosso divino 
Coração é a Fonte, o Mestre e o Modelo. 

Abrasai-me em vi v o e tu·dente desejo de 
aruar-Vos cada vez mais ! . . Meus pensAmen
to e meus aff«?ctos, meu espirito e meu cora· 
ção , todos meus sentidos e todos meus actos 
não tenham ja.mais. outro fim , nem outro o�
jecto senão o d!l agradar-V o.� ! Para que, uepOlS 
de uma vida toüa de amor, 11ão tenha outra 
morte senão a de vosso amor e por vosso 
amor, J?aia amar- Vos eternamente I 

Assun seja. ! 
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CAPITULO XIV 

Admiravels elfsitos d'um acto de Doaçilo que de si mesma 
fez a B. Margarida Maria ao Sagrado Coração de Jesus 

•Eu te constituo herrleinl de meu Coração o de todos seW< The,onros, e per· mitto n.e&r d'olle• eonfonno o teu desejo, no tempo e na etemidnde. • 

(P.A}..A VR.AS DE JESUS-OIUUSTO Á B. MARGARIDA MARIA.) 

Os Guardas de Honra que lerem com a.tten
ção , e rezarem com fervor a orações do 

precedente capitulo , reconhecerão quão vivos 
eram os incendios do amor divino , que abra
savam e consumiam o coração da vir�em es
colhida yara. ser a Discipu1a privilegiada , . o 
Anjo fie-� a fervorosa Apostola. do ag1·acl.o 
Coração ae Jesus. 

Suas palavras são cbammns sabidas dn. 
llot'dente fornalha de seu coração virginal, todo 

. r.onsa.grado a dar gloria, amor e reparação ao 
adora v e] Coração de seu Deus e Redemptor ! 

Bastava este motivo para estimular os 
Gnnrdas de Rom·a a se alimentarem corn essas 
orações inspiradas pelo amante Coraç.ào de 
Jesus á. sua esposa _predilecta.. Mas por ser 
ella para nó� , depois de Nossa Senhora do 
Sngradr.� Coração, especial Protectora da Guarda 
de Honra. , não resistimos ao desejo de dar, 
n'este capitulo , mais um motivo que temos 
para. recommendar ]:Jarticnlal'Jnente a medit:�.
ç.ão e a. pratica. das OrA.ções ou Actos de Doa· 
ção , de Convenção Otl Contrato , de Consagração, de Fidelidade etc. 

Lê-se no Livl"O V da vida da Amante do 
Sa.grado Coração qn pedio-lhe Jesus- Christo 
fi.zesse por escripto , como ja muitas vezes o 
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fizera de cora.çã.o e verbalmente, um a.cto espe
cial de Doaçdo, pelo qual se consagn1.sse, 
totalmente , e sem reserva alguma a seu di
vino Coração , dando-Lhe tudo quanto podi11 
fazer e soffrer, e até as orações e o bem que 
outros por ella fizessem durante sua vida, e 
depois de sua morte. . 

Com ardentíssima vontade aunuio a virgem, 
feliz ao pedido de seu divino Esposo: fe1. o 
acto da mais perfeita Doação, offerecendo, dedi
cando e consagrando inviola.velmente , e para 
sempre , ao Sa!nado Coração de J esn tudo 
quanto Elle pedira, e da fórma que o desejava, 
privando-se ella de tudo em favor de seu muito 
amado Esposo. Escripto o acto, no dia 31 de 
Dezembro de 1678, a genero a virgem servia· 
se de seu proprio sangue para assigna.r-se com 
as seguintes palavras : - Irmã Margarida 
Maria, discípula do divino Coração' do adora· 
vel Jesus. 

Satisfeita a vontade do divino Mestre, appa· 
receu Je us á sua feliz Esposa, manifestou-lhe 
grande contentamen o por este acto de com· 
pleta. Doação e disse-lhe que havendo-se elln 
privado de tudo por seu amor , a queria. enri· 
qnecer com os Thes0\1ro de eu divino Cora· 
ção de que fe?.-lhe , na mesma bora uma SO· 
lemne Doaçà'o e mandou á virgem que a e cre· 
vesse, com seu sangue, pelas segumtes palav· 
ras que lhe dictou : . 

cEu te con.'ltitno herdeira de meu Coração 
e de todos os seus Thesouros e te permitto 
usar d'elles conforme teu desejo no telDpO e 
na eternidade ! Eu te prometto que não fel· 
ta.rá meu auxilio senão quando me faltar meu 
poder. 
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Para. sempre serás a muito amada Disci

pulo. de meu Corayão, serás o brinco o prazer 
e o holocausto de seu amor! Elle será o unico 
objecto de todos os teu desejos : Elle é que 
repara.rá toas faltas, snpprirá a teus defeitos e 
cnmprirá tuas Óbriga.ções.• 

Admiravel é Deus em seus anto. : Sobre
modo admira.vel foi o Filho de Deus humo.nado, 
o Filho Virginal da. Virgem Mãe Immaculada., 
pelas graças ineffaveis que derramou sobre 
a.�uella. angelica Filha. de Maria, confiando-lhe 
a revelação e o deposito dos Thesouro!: de seu 
divino Coração ! 

O ser ella constituida herdeira e como dis
pmsêira das infinitas riquezas do Coração de 
Jesus pa1·a d'ellas dispõr,  a. seu querer , no 
tempo e na eternidade , é um dos ma i ore fa
vores que uma. creatura humana. pos a receber 
de seu Dem; e Creador ! 

Só a Virgem Mãe de Deus é a universal 
Herdeira , Depositaria e Thesou.reira. de todaR a graças que Deus concede aos homens! 6 
n'ella depositou seu Divino Filho a plenitude 
de todos os bens para. entre todos repartil-os, 
e por alia foi que esta sua. filha. que tanto 
amor llie tinha, alcançou de Jesus este grande 
favor de ser tambem deposit,aria e dispensa
dera dos thesouros de seu Sagrado Cora�\o ! 
E esta graça tão extraordina.ria. deu á humilde 
e fervorosa Fillia de Maria ma.i um rasgo de 
semellia.nça. com sua Mãe immaculada cnjas 
virtudes til.o perfeitamente imitava! 

Divinamente cumprio o Sa.gt·ado Coração de 
Jesus a Doação que de si :fizera á. sua fiel 
Esposa, inundou-a. com ineffaveis enchentes de 
Luz de Amor, e de Heroismo em suas provações : 
fez de sua alma um Paraíso de delicias , no 
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meio de mil penas , até a hora de sua mort 
?rrecío a ,  em que a brio-lhe o Paraíso celest 
Todos os dias realiza J esns-Christo, com divin 
profusão, suas ricas e consoladora promess 
e por int�rmedio da h�rdeira de seu Cora -
derrama seus divinos Thesouros em todas 
partes do mundo sobre seus devotos verda, 
deiros. j 

Este foi o motivo de fundar-se a Go� 
ria da Guarda de Honra do Sagrado Coração 
de Jesus, em Diamantina , no dia da Fest.a d� 
B. Margarida Maria , não podendo ter nossa 
Senhora do Sagrado Corayã.o 1 mais podero& 
Proteclora 1 do que a feli?. herdeira de tão Íll.i 
e:ffaveis riquezas. 

Pelo mesmo motivo é que julgamos util e. 
Guardas de Honra a publicayão das orações do, 
capitulo antecedente , e muito n1es pedimos � 
penetrem dos pios S"lntimentos qne contém 
lembrando-se que a B. Margarida .M:aria recom·' 
mandava que com a oração se juntasse a acção1 
e a pratica das virtudes christàs. 

Es�e será o meio mais efficaz de obtermos 
do Sag1·ado Comção de Jesus uma abundante 
communicação de seus thesouros, por interces 
são de sua :fiel Amante. 

E Vós ,  ó B. Margarida. Mari a ,  ó virgem 
feliz que fostes constituída l1 rdeirn do Cor&· 
ç.'to de vosso Deus, herdeira do todos os e 
'l'hesonros , com o poder de us:u· d'essa io 
nita. riqueza , segundo vosso desejo , no temp 
e na üte:rnidade, dignai-vos de exercer a uoss 
favol! tiio gl'ande pode1· , derramai sobre todos 
os Associados da Guarda de Honra de qu sois Protectora. , os 'l'hesout·os que vos fors 
dados por nosso bom Jesu s , para no sere 
conunuuicac.los ! 0' filha privilegiatla , ó d 
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Discipula, 6 E posa amado., ó Anjo, 6 Aposto la 
ao Coração de Jesus alcançai-no a todo que 
�os dediquemos e consagremo a este diVlllO 
�açà<> , como vós o fizestes ! O amemos e 
�temos como vós o amastes e imitastes ! . . .  
O consolemos como o consolastes ! · E  Ll1e 
J!emos gloria, amor reparaç..'"lo como Lhe déstes, 
para .que tamhem o con templemos , o amemos 
e o gozemos comvo co no Oéo, etenmmente ! 

CAPITULO XV 

Novenas brevíssimas em honra do Sagrado 
Coração de Jesus 

<�E1 neees.sa.rjo orar sempre e n5.o cessar tle o razor ... 
LOO. XVIl, 1 

cOmi sem inter.m.issno.� 
I THES. Til, 17. 

Afim de fA.Cilitar aos Guardas de Honra , que 
dispõem de pouco tempo , o precioso exer

cicio das ovenas em honra do Sanrado Cora
ção de Jesus, accrescenta.remos ás precedente 
Novenas de meditações e de orações tres fór
mas de Novenas brevissimas que se podem 
azer em qualquer tempo do anno, e por gran
de:� que sejam o trabalhos e as occupações de 
oa.da dia. 

L 
OVENAS E�! UNIÃO COM O SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS 
Adorações profuudas do Coração ·de 

I 

g � 
e us ! q11ero tmir·me vomvosco ! � ã Amor ardente do Coração de Jesus ! :l "  
, Zelo fervoroso do Coração de Jesus ! ��-

&pa.rações do Coração de Jesus ! : g 
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.Acções de graças do Coração de Jesus ! 
Firme confiança do Coração de J esu I 
Orações abrasadas do Coração de Jesus !  
Eloquente silencio do Coração de 4esus l. � 
Adoravel humildade do Coração de Jesus ! � 
Obediencia perfeita do Coraç.ão de Jesus! 0 
Doçura e paz do Coração de Jesus ! § 
Bondade ineft'avel do Coração de Jesus !  �· 

Caridade universal do Coração de Jesus! é 
Recolll imento e modestia do Coração de a> 

Jesus ! g 
Compassiva diligencia do Coração de � 

Jesus pela conversão dos peccadore s l  0 
União intima do Coraçã.o de Jesus com � 

o Pai celestial ! ? 
Intenções , desejos e vontades do Cora

ção de -Jesus !  
Repetidas com fervor por nove dias segui· 

doe estas invocações· formam uma novena facil
lima e utilíssima. 

Da mesma fórma pode-se fazer outr&::� nove
nas com as seguintes invocar,:ões : 

II. 
AMQR, REPARAÇÃO E SUPPLTCA AO SAGRADO CORA· 

QAO DE JESUS NO SANTI SIMO SACRAMENTO DA 
EOCHAJUSTIA 

Coração de Jesus na Eucharistia/ 
Tende piedade de 1tós I ';} 
Ooraçlto de Jesus, solitario naEucbaristia, � 
Coração de Jesus humilhado, :!. 
Cora.Ç�-10 de Jesus desa.mpa.rado1 � Coração de Jesus esquecido1 11' 
Coração de Jesus desprezado, . : 
Coração de Jesus desconhecido dos 

homen 1 ! J Coração de Jesus ultrajado, 
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Coração de Jesus amante dos nossos 

corações, 
Coração de Jesus cioso do nosso amor, 
Coração de Jesus paciente para nos 

eoffi:er ' 8 
Oo1

�
ação de Jesus prompto a. nos ouvir, ê 

Coração de Jesus desejoso de nossa.s t;' 
snpplicas, 'O 

Coração de Jesus, fonte do novas graças, ;·  
Coração de Jesus , modelo da. vida. in- � 

terior, � 
Coração de Jesus , refugio da vida p.. 

occult.a, a> 
Corayão de Jesus I Mestre dos se�redos � 

da. divina União com a Santissima Tnndade "' 
Coração d� Jesus , que parece dormir 

silencioso, e que sempre vela e ora., 
Coração de Jesu e ,  desejoso de fa.llar e 

de se communica.r As almas, 
ORAÇAO. - 0' Jesus Hosti.a., eu me quero 

unir comvosco ! Eu Vos quero consolar I Eu 
me quero immola.r comvosco ! Eu me quero 
consumir comvoscol Concedei-me a graça de 
�offi:er os desprezos e humilhações com pacien
cia e por vosso amor ! 

0' Coraç-ão de Jesus na Eucbaristia , vosso 
Hangue divmo é a vida. da miriha. alma, só em 
Vós e por Vós eu quero viver, só a Vós quero 
amar ! Eu entrego-me totalmente a Vós : Sa,
ciai a séde ardente que Vos abrasa de salvar· 
me e de santificar-me !  Tiluminai m.ea espirito ! 
Dirigi meu corayão ! Fortalecei minha vontade ! 
Perdoai e curru minhas miserias ! Santificai 
toda roinJ1a vida, todas as minhas ob1•a.s ! Vivei 
em mim ! Reinai em mim, ��g.ora e semp1·e nos 
seculos dos seculos I Amen. 
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lli. 
NOVENA EM UNIÃO ESPECfAL COM A BEMA. VENTU· .RADA MARGARWA MARIA. OF.FERECIMENTO DO 
SAGRADO CORAQAO DE JE U PEf,A B. MARGARIDA 

:MARl A 
0' Pai Eterno, permitti que eu Vos offereça 

o coração do vosso muito amado Filho Jesus, 
como Elle se offerecia a Vós em sacrificio. 
Recebei por mim e a men favor este offereci· 
menta assim como todos os desejos todos o 
movimentos, sentimentos e actos J'este agrado 
Coração ! São todos meus visto que se oil'erece 
e se immola por mim, e que eu não quero mais 
ter outTos desejos senão os de meu Jesus. 
Recebei-os em satisfação dos meus peccados, 
e em acçã.o de graças por odos os voesos 
beneficios. 

Acceitai-os a. meu favor e concedei-me as 
graças que me são necessarias para. cumprir 
em tudo vossa Divina Vontade e obter a per
severança final. Acceitai-os como outros tan· 
tos actos de amor , de adoração, e de louvor 
que oft'ereço á vossa divina Ma$estade , vi to 
que é pelo Sagrado Coração de J esus que ois 
dignamente amado, honrado e glorificado. 

Assim seja. ! 

ltiTOCAQOES 

1.• Amor do Coração de Jesus, 
Abrasai meu coração I 

2. • Caridade do Coraçào de Jesus, 
,P erramai-vos em meu coração ! 

s.· Fortaleza do COI·ação de Jesus, 
Sustentai meu fragil coração ! 

4. • Misericordia do Coraçdo de Jesus, 
Perdoai a. meu coração ! 
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5.' Paciencia do Coração de Jesus, 

Não vos ca.nceis da. fragilidade de meu 
corayão ! 

6.' Reino do Coraçdo de Jesus, 
Estabelecei-vos em meu coração ! 

7.' Sdmcia do Coraçdo de Jesus, 
Ensinai meu coração ! 

8.' Vo11fçrde do Coraçdo de Jesus, 
Disponde do meu coração ! 

9.' Zelo do Coração de Jesus, 
Con umi meu coração I 
ORAÇÃO. - 0 '  santissima. e adora.vel Tri

nidade, graças Vos sejam dadas por todos os 
favores que concedestes á. vossa serva a B. 
Margarida Maria, pelo Divino Coração de Jesus, 
e Vos pedimos que pelo mesmo Sagrado Cora
ção , e por intercessão de sua. fiel esposa nos 
conced8.1S todas as graças que esperamos alcan
çar com esta Novena. 

0' Virgem Immaculada, Senhora do Sagrado 
Coração , rogai por nós ao Ooraçã.o de Jesus ! 
(100 dias de indulgencia.) 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Qualquer Novena. em Honra do Sagrado 

Coração de Jesus, em quo.lquer tempo do anno, 
por Breve de Pio IX (2 de Junho de 1849) 
tem cada dia 200 dias àe indulgencia,  e uma 
indnlgencia. plenaria, n'um dia da no�·ena ou da 
semana depois d'ella.  

Para. ser mais proveitosa qualquer Novena 
póde ser offerecida pelas intenções seguintes : 

Para 1·epa.rar: 
1,0 As bla.sphemias. 
2.0 A impiedade e a indifferença. 
8.0 A profanação dos dias santos, 
� dt Ho•ra. 8 
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4. 0 A profi:mação dos Sacramentos. 
5. 0 O abuso das graças , o esquecimento de 

Deus nos divertimentos profanos. 
Para pedir : 

1. 0 Augmento da Fé, Esperança e Caridade. 
2.0 A p ropagação da. Devoção ao Sagrado 

Coração de Jesu , por sua Guarda de Honra. 
S.0 O Triumpho da. Egreja , e do Summo 

Pontífice. 
4.' A graça d'uma. boa morte. 
5.0 O a/livio das Allr.as do Purgatorio. 

CAPITULO XVI 

Como corresponde a Guarda de Honra aos desejos do 
Sagrado Coração de Jesus 

• InJlnitos sAo os tbesouros de bentà 
e de s-raçM, que Jesus enoorm em se�� adorllvol Co111Qilo o quo , com ta.uto ar· dor, deseja eommunic.ar aos que &6 de<Jj. earem a esta DovoçAo. Nlo b"' caminho mais soguro de sal va�\o J UAru tne.io mais 
proprio de eleY&r·se uma nhn:\ á l!lllis 
alt" perfeição.• (DA. B. MARGAR:LDA MARIA.) 

Do que levamos diu; nos capítulos antecedEm· I 
tes, facilmente se conclue quão perfeitamente 

se applicam aos fieis Associados da. Gruu·dn de 
Honra as promessas feitas aos que se dedi· 
ca.rem á verdadeira devocrão ào ' agrado Cora· 
çiío de Jesus, JlOl" Elle revelada. á sua fiel cJis. 
cipuln , e por ella tão perfeitamente praticada, 
e com tanto zelo propagada. 

A Guarda de Honra tem o rico privilegio 
de encerrar em seus exet·cicios particulares & 
publicos o verdadeiro eapirito, a pratica a mai8 
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completa, e a mais perfeita. d'esta. divina Devo
ção!.. e correspondendo plenamente aos desejos 
dp l:lagrado Coração de Jesus, torna seus fieis 
Associados dignos de tão ricas promessas. 

Est.a. pia. Confraria , nascida do Amor ao 
Divino Coração , e do desejo de consolai-o da 
ingratidão de tantos corações ,  está toda fun
dada nos principio�! e na doutrina da B. Mal·
garida Maria , toda organisada e regida pelos 
seus exemplos e conselhos , toda animada de 
�eu fervot·. E quem melhor do que a herdeira 
do Sagrado Coraç-ão de Jesus nos pó de guiar 
no exercício da Devoção que lhe foi revelada 
com ordem de nol-a eu_sinar? . . .  

Quem melhor do que esta fiel amante nos 
poderá. dar os m eios de nos apropTiru:mos os 
ricos thesouros que lhe foram confiados , coro 
o poder de nol-os communicar ? . . .  

A revelação admn·avel que recebeu contém 
tudo quanto diz respeito á verdadeira devoção 
ao Ooração de Jesus : 

1.0 Seu pri11cijJio , ou causa ejjicienle, que é 
o Amor infinito de Jesus-Christo, Deus huma
nado , communicando nova e:ffusilo de amor, 
para salYar o mtmdo. 

A este principio corresponde a. Guarda. de 
Honra com amorosa. dedicação , offerecendo-se 
a seu dulcíssimo Salvador, com ardentes dese
jo de am:l.l.-o, de glori :fical- o , particularmente 
de consolar seu Rdoravel Coração , pelo amor 
o m1.1is dedicado. Com esta intenção os Asso
ciados , na sua Hora de Guarda , em todas a.s 
partes do mundo , a todos os instantes do dia 
8 dl\ noite cousagram-Lhe, seus pensamentos 
8 a.ffectos ,  suas palnvras e obras , todos seus 
trabalhos e soffrimentos seu espirito e parti-
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culannente seu coração, que Lhe entregam sem 
reserva, supplicando a seu Divino Jesus o in
flamme , , o abras e ,  o consuma com o fogo de 
seu puro amor! 

Todo respira amor no acto d� offerecimento 
da. Hora de Guarda , suave e principal obri
gação dos Associados , que chan.ados a eu 
posto de Am01· , a todos o� momentos do dia 
e da noite , correspondem ao doce convite do 
Divino Captivo de tantos Sacrarios I E ,  as 
portas dos Tabernnculos em que Jesus reside 
Sacramentado apresentam-Lhe seus corações e 
se desfazem em actos fervorosos de amor dese· 
jando derretet·-se , consumir-se 1 qual incenso 
sobre brasas ardentes em thuribu1os de ouro! 

2.0 Seu. objecto que é o agrado Coração de 
Jesus : •Eis aqui , "disse-nos Elle , o Coração 
que tanto amon aos homens ! . . . • 

A este divino objecto corresponde a Guarda 
de Honra prostrando-se humilde e agradecida 
perante aquelle Coração qu� tanto nos amou!· 
. . .  Adora-o ferido, traspassado da lança, ver
tendo o resto de seu .Divino Sangue, e a Agua 
preciosa que Lhe sahem da ferida. ! . . . Os 
Associados fervorosos recebem em um calix 
de ouro aquelle angue , aquella Agua que 
lavam os peccados do mundo ! . . . Mas ·qual 
será o calix dig:Do de receber tão preciosos 
objectos ? . . . (,lual o calix que mais agrada 
ao Divino Redempt01· ? . . . E ' o coraçil.o de 
seus Gu11.1·das de Hom·a! Ah l em nossos cora
ções convertidos em calices é que deseja EUe 
derramar seu Sangue precioso para que o offere
çamos a seu Eterno Padre em samificio de .A.do
ra.çã.o e Acção de Graças de Expiação e de Proj>i· 
ciaçito I . . . Acima, coração meu I . . . serve da 
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ca.lix a teu Jesus !  . . . Recebe o Sangue de 
seu �i �o Coração/ e o:fferece-o sem cessar em 
sacl'ific10 perpetuo .  . . . 

Este é um dos of:ficios da Guarda de Honra. 
Ella adora o divino Coração de Jesus , como 
o objecto o _mais digno de sua gratidão e d e  
seu amor! Adora.·o cercado de espinhos com 
uma. cruz no alto, t.odo circumdado e abrasado 
de chammas , como se manifestou á sua fiel 
amaute, que tão humilde, grata e fervorosa se 
prestou para adoral-o : como ella, a Guarda de 
Houra. tambem se prostra , e f01·ma , em roda. 
do divino Corayão de Jesus ,  uma corôa de 
corações amantes ,  compassivos , hunrildes, e 
dedicados , que se offerecem para dar Gloria, 
Amor , Reparação ao Coração de seu divino 
Rei, offendido e desprezado por filhos ingratos, pelos quaes tambem imploram perdão e mise
ricordia. 

8.0 Set� fim que é offerecer ao adoravel 
Corttção àe Jesus um culto de Reparação , de 
Desaggravo , e de Consolação , com o caracter 
de culto não só particulR.r senão tambem jmblico, 
como o pedio Jesus-Christo em sua revelação. 

A este fim corresf;onde a Guarda de Honra 
dedicando-se com todo empenho e fervor a dar 
no divino Coração de Jesus, além do culto in
terior e intimo de cada um dos seus Associa
dos , um culto exterior e publico , pelas suas 
festas e reuniões nos O rato rios , nas Capellas 
e Egrejas em que está fundada a Confraria. 

A primeira Sexta-Feira de cada mez é mais 
particularmente consagrada a. este cnlto de Amor. As Missas que celebram os Directores 
d'Associação, as communbões �·eparadoras dos 
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Associados, a Exposição solemne do Sa1ntissimo 
Sacramento desde a. manhã, a Bençào de tarde, 
a Adoração dos Guardas de Honra. , os actos 
de Reparação e Desa.ggra.vo rezados em com
muro são outras tantas formas do culto publico 
pedido pelo Sagrado Coração de Jesus. 

E que é es a Exposição de Jesus Sncra
mentado em eu throno de gra� e de miseri
cordia? . . . E qua.es são os sentimentos dos 
Guardas de Honra. fervoroso s ,  n'o.quelles dias 
privilegiados? Qual é o offioio de cada um 
d'elles e de toda a Associação ? . . . 

• Vimos no Oriente a sua Estrella, diziam 
os Santos Reis Magos, e viemos adorar o recem 
nascido Rei ! . . .  E abriam-Lhe seus Thesouros 
e offereceram-Lhe ricos presentes de ouro, 
de incenso e de myrrha.. • E nós tamhem, 
dizem os Guardas de Honra, vimos desde 1\ 
A01·ora. a. Estrella de Jesus Exposto , vimos 
o Sol de seu Coração Sacramentado resplan· 
decer em seu Throno de Amor , nós tambem 
viemos a adoral-o !  . . . E prostrando-se a seus 
pés abrem-Lhe seus cotações, e offerecem-Lhe 
o ouro de seu amor, o incenso de sua oração, 
a myrrha. de sua. mortificação , e fazem com. 
gosto todos os sacrificios compatíveis com sun 
consciencia para visitar e adorar a. seu Rei 
Sacramentado, e dar-Lhe o culto de Reparação, 
de Desag�ra.vo e de Amor, que consola a Jesn 
da infidel1dade de tantos corações ingratos. 

4.0 Os seus e.f!eitos que são uma. nova. effu
silo de Luz de Amor , de Misericordia. , que 
deseja Jesus-Christo derramar sobre todos e 
mais particularmente sobre os que se dedicarem 
a homar seu Coração , e com maior profusão 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

sobre as almas piedosas que fôrem propaga· 
doras e aposto/as d'esta Devoção. 

A Guarda. de Honra pela sua perfeita corre pondencia. aos desigmos do Sagrado Cora
ção de Jesus tem a feliz prerogativa de ser 
como herdeira privilegiada de suas promessas 
e de seus thesouros;  recebe a. mais rica par· 
ticipação das graças do Divino Coração, e colhe 
os mais preciosos frutos e ricos effeitos de sua 
Devoyão. 

cPõe-me como um sello sobre seu coração, 
dizia o Esposo dos Cantares á. Sagrada Esposa, 
põe-me como um sello sobre teu braço. • -
CANT. VITI. -

Ouvio a Guarda de Honra este doce con
vite, reconheceu que lhe apresentava seu Cora
ção e o confiava a seu amor , a seu zelo e a 
sua dedicação. Pressurosa e a.grn,decida rece
beu esse grande favor para. communical-o aos 
que se alistam sob suas bandeiras. 

E os fervorosos Associados com amor rece
bem o Sagrado Coração de Jesus e o gravam 
em seus corações , como sello de sua alliança 
com seu divino Rei para que n'elles verdadei
ramente reine, governe, mande, dirija com seu 
fol'te e suave poder I . . . . 

Esse amante Coração o gravam em seus 
braços : consagram-Lhe seus trabalhos , seus 
sncri"ficios, todas as provas de sua vida ; dedi
cam-se com seu fervor a promover sua gloria, 
a concorrer para suas festas , a venerar snas 
imagens , a ornar eus altares.!. a cantar seus 
louvores, a publicar seus benencios. 

E n!í.o é só em seus corações e braços que 
os zelosos Gmu·das de Honra gravam o Cora-
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�o de seu Amado, é tambem nas suas frontes 
fazendo profissão publica de sua fé , de sua 
confiança de sua gratidão , de sua fidelidade, 
de seu amor 1 de sua dedicação a seu divino 
serviço, no meio da in differença, da tibieza, da. 
deslealdade e traição do mundo. 

Gravam-o em seus entendimentos para. 
que os illumine , em suas vontades para que 
as atfervore e üiflamme, em suas linguas para 
que as dirij a. ,  em seus sentidos para que os 
santifique , em todas as suas potencias para. 
que as divinise ! 

Esse invencível Col·ação é pa1·a os Guardas 
dedicados inexpugna.vel fortaleza, é seu esta.n· 
darte glorioso, �eu asylo seguro, sua arma vic· 
toriosa., seu impenetra.vel escudo. 

Admiraveis sito os e/feitos que produz essa 
união dos verdadeiros Guardas de Honra com 
o Sagrado Coração de Jesus I Penetra-lhes a 
alma da mais pura luz, do mais {ltOfnndo conhe· 
cimento , da mais saborosa scJ encia de seus 
divinos mysterios, de seus infinitos a.ttributos, 
de sua inetfnvel formosura! Inflamma.-lbes o 
coração no mais vivo amor, anebata.-lhes todos 
os atfectos de temura, de compaixão, de gene· 
rosa gratidão ! E stimula-lhes a vontade e R 
leva ó. imitação a mais sublime de suas virtu· 
des. Estabelece-os em tão iuabaJavel nonfian· 
ça, que como S. Paul o ,  poderiam desafia1· 
todas as creaturas , e nenhuma achariam que 
os pudess� separar do Amor , e do CoraQão 
de seu J"esus f 
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CAPITULO XVII 
OIDclos dos Dlrectores, Zeladores, e Zeladoras da 

Guarda de Honra 

•Oh' qullo felizes alio oa que se dedieam com zolo parn que sejn conhe
cido e amado o adorava! CoraçAI> do 
Jesus! D'Elle men!ceriiO na mttis precio.'M bençJos o Sllll& eternll.'l com· plaeenciaB I •  (B. MARGARIDA MARIA.) 

A' frente da. piedosa Associação dignou-se a. 
suave ProVldencia. do Sagrado Cot·ayão de 

Jesus collocar os Exms. Srs. Bispos:  a sua 
poderosa protecção deve a Guarda de Honra 
ti1o mpidos e admi.raveis progressos no Orbe 
Catbolico. 

Parece o Divino Coração de Je us ter es
colhido os corações episcopaes como vastos 
reservatorios das graças que derrama sobre os 
Associados nos Bispados em que -penetra e se 
estabelece a Confraria. 

Deu-lhe valiosas provas de sua dedicação 
o Exm. Sr. Bispo de Diamantina com a sua 
adhesíl:o IJessoal alistando -se na ti·ente dos 
Guardas de Honra de sua cidade episcopal, 
escolhendo uma Hora de Guarda , concedendo 
a erecção canonica d'Associação em Confraria, 
enriquecendo-a com a indo.lgencia diocesa.na 
jã citada , nomeando um Dir ctor Diocesano e 
mauifesta.ndo seu m·dente desejo de vêr tão 
pia A.s ociação propagada e erecta em Confra
rias em todas as Freguezias de seu Bispado. 

O Director Diocesano tem o poder de no
mear Directores partico.lares, Zeladot·es e Zela
doras. Sua missão é favorecer e auxiliar o es
tabelecimento da Confraria. nas Matrizes e 
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Capellas alcançando a errecção ca.nonica, man· 
dando vir para os Revds. Padres que desejam 
ser D.írectores ou Zeladores os competentes 
diplomas assignados pelo Dn:ector geral do 
Centro d'Assoc.íação, e os objectos de piedade 
necessar:ios para alimentar e propagar a devo· 
ção ao Sagrado Coração de Jesus . 

Aos Directores particulares incumbe o prin· 
cipal trabalho da formação dos Guardas de 
Rom·a. 

Seu officio é instru.íl-os nas suas ob1·igações 
e na pe1-feição a qual são chamados, affervorar
lhes o amor , infiammar-lhes o zelo , sustentar 
SU!l. dedicação , e ajudal- os a serem perfeitos 
adoradores �m espírito e verdade, e fieis retra· 
tos do Coração brando, humilde, paciente, cari· 
doso e obediente de Jesus. 

Aos Directores incumbe o officio de rogar 
a Deus pelos Associados , de d.írigil-os com 
seus con�elhos 1 avisos e i?st1·ucções P�.ra que 
se aperfe1çôem semp1·e ma1s no conhecrmento, 
no amor, na imitação do Coração ele seu Dívi:no 
Redemptor, e para que com uma vida sempre 
mais �anta Lhe dêem GLORIA, AMOR, REPA· 
RAÇAO e o consolem da o.ffensas que soffre 
de tantos desleae e ingratos. 

Os Directores não devem ser só filhos , e 
d.íscipulos , senão tambem zelosos Apostolos 
do Sagrndo CoraÇ>ilo de Je us. 

Devem ser os Serafins, os Che111bins e os 
Thronos da Gmu·da de Honra , e pede-lhes a 
AssociaÇ>ilo que formem de todos os Associados 
do Universo uma cor6a de Guardas de Ho11ra 
em roda da H<>stia e do Calix quando cele· 
bram o Sacrificio da Missa. 

Esta intenÇ>ilo particular não só daria gloria 
ao Sagrado Coração de Jesus, senão tambem 
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animaria todos os Guardas de Honra , os sus
tentaria em seus combates e os ajuda1ia a 
vencer seus :inimigos. 

Os Zeladores e as Zeladoras são os Archa.n
jos o Anjos da Guarda. de Honra. Seu of:ficio 
de zelo e dedicação é coadjuvar os Directores 
em sua. missão , e levar a. todas as almas o 
conhecimento da D evoção a.o Sagra.do Coração 
de Jesus. 

São mensageiros do Céo, são como ambaixa
dores do Coração de seu Divino Soberano, en
viados a representar seus agrados interesses, 
e a bater á porta de muitos corações esque
cidos, indifferentes ou tibios , offerecendo-Ihea 
nm meio efficaz de sahirem de sua frouxidão 
e infidelidade, um meio suave de resurgirem á 
uma vida nova pelas praticas da. Guarda de 
Honra. 

Sua missão tem por fim alistar sob as b=
deira.s do Divino Coração todas as almas de 
'bôa vontade desejosa!! de tornar-se mais fer
vorosas, de inflammar-se no mais ardente amor 
de Deus, e de chegar, com o exe1·cício da Hol·a 
da Guarda, á mais intima Wliào com o Sagrado 
Coração de J esns. 

A.os Zeladora é que o Bom Pastor con
fia o cuidado de ora1· com mai fervor .Pelos 
corações ingratos e indurecidos que resiStem 
nos doces convites e solicitações d'aquelle Cora
ção que ó o Senhor de todos os coraçõe . 

Afim de terem mais feliz exito em seu apo -
l-olado de oração e de acção , devem os Zela
dores e Zeladoras revestrr-se da. brandura. o 
humildade de seu Divino Mestre confiando-se 
na sua. graça e misericordia , e desconfiando 
das proprias luzes e forças, que por si só, 11ão trevas e fraqueza. 
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Depóis de h:lverem alistado novos Gua.rdns 
de Honra sob a sagrada bandeira do Coração 
de Jesu s ,  não jul�em concluída sua missão ; 
ainda iica. incumbido a seu fervor zelar pela 
fidelidade dos corações que &anhamm a. Jesus: 
considerem-se pois como PaiS ou Mães espiri· 
t.ua.es dos novos Guardas ,  roguem por alies, 
suppram com ·eu proprio fervor o esqueci· 
mento ou a indifferenya dos principiantes, do 
negligentes e dos ingratos. 

Officio tambem .é dos Zelado1·es e Zeladorãs 
propagar os objectos de devoç.ão mais proprios 
para auxiliar o conhecimento e a pratica da 
obrigações e regras da Associação. 

1.0 O Manual em que os Associados acharão 
os meios de renovar seu fervor , de se a per· 
feiçoar na verdadeira devoção ao Sagrado Co
ração de J e sua e de colher seus mais preciosos 
fructos. 

2.0 Os Quadros da Guarda de Honra , ou 
estampas que podem servir de bilhete de en· 
trada , e basta ser esta cednla. assigna.da por 
um Zelador ou Zeladora para qualquer Asso
ciado poder lucrar as indulgenmas. Esta for
malida:de porém não é de necessidade, sendo 
sufficiente, ter o Associado seu nome inscripto 
em um Quacho da Confraria , como já foi ex· 
plicado. 

3.o As Medalhas rla Guarda de Honra, de 
fórma circular, as quaes trazidas com respeito, 
fé e confiança, são um meio efficaz para recor· 
dar aos Associados suas obrigações, e alcançar· 
lhes as graças de cumpril-a com perfeição. 

4.0 O Escapula.rio ou bentinho do Sagrado 
Coração de Jesus. Vem n'elle representada. a 
imagem d'este Col·ayào com a Oruz no alto, 
com a corôa de espinhos e a chaga vertendo 
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eangne. Os Associados sito convidados a re
vestir-se d'este escudo invencivel ,  d'este sello 
protector para. os seus devotos , como o do 
s an gue do Cordeiro para os Hebreus. 

À B. Margarida Maria sempre trazia sobre 
een Coração esta imagem do Cora9ão de Jesus, 
e muito recommenda.va a todos sua piedosa 
pratica. Todos os escapula.rios que mandamos 
vir do Centro da Associação tocat'il.o ás l'eli
quias d'aquella virgem escolhida para ser her
deira e dispeu seíra de tantas �p:aças. 

· N'ella t�m os Dírectores, os Zeladores e as 
Zeladora.s a mais poderosa protectora, o mais 
perfeito modelo no seu empenho de propagar 
a. Associal(ào da Gua.rda de Honra do Sagrado 
Cora9ão de Jesus. , 
. Invoquem seu poder e sua caridade ! Imi
tem sua _paciencia e humildade, seu zelo e fer
vor! Lelll1ll e grevem no coração suas ora
ções , observem seus conselhos ,  e na propa
gação de tão util devoção lembrem-se da se
gmute advertencia. d'esse Anjo do Cora9ão de 
Jesus: 

•Esta nave devoção deve insinua1·-se como 
um balsamo, como um o1eo precioso nos cora
ções em que Jesus-Cbristo deseja. entrar para 
estabelecer seu reino de graça e de· paz. Seu 
Coração quer tudo por amor e r1ada por violen
cia e [orça."' 

c Nito vos· admüeis das contradicções que 
encont1·ardes na propagação de tão amavel de
voção, Satnnaz as suscita raivoso por vê1· que 
ella. já lhe arrancou das ganas muitos cora- · 
ções, e por saber que hão de ser salvas muitas 
almas que se perderiam sem a devoção do 
Sagrado Coração de Jesus. Meu Salvador cer
tificou-me que apezar das difnculdades e oppo-



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

� 126 8}-
siçõea seria conhecido e ama.do seu Cora 
e se estabeleceria em muitas almas seu reii 
de amor. • 

5.0 Os bilhetes zeladores. 
São como as folhas da arvore da vida qo 

S. J oito vi o na cidade santa. 
O Discípulo muito amado diz que essa. az 

vore mysteriosa, regada pelo rio da agua 
vida, que sahe do Throno de Deus e do Cor 
deiro, produz doze (rue/os tUJ atmo, um em cad, 
mez, c que as folhas da arvore servem por� 
dar sauáe ás naçtJes: ex fo!io ligni ad sanitatm, 
ge11limu. Apoc. XXIT. 

O Divino Redemptor esoolbeu esta be1!1 
figura da arvore da vida para dar á B. Mar· 
garida. Maria o conhecimento dos fr·uctos que 
produziria uo mundo ll Devoção a seu Sagrado 
Co1·�ão. cElle quer, diz a. fiel Esvosa de Jesu, 
que sejam distribuídos e tes divinos fructOR 
a todos quantos os desejarem no mundo. E/11 
quer, por este meio dar a muitos a vida da graça, 
tll·ando-os do caminbo da perdição, destruindo 
nas almas o imperio de Satanaz , para n'ellas 
estabelecer o reino de seu amor pela miseri· 
cordia de seu Coraçi'Lo. •  

Este é o ii m  d a  Guarda d e  Honra e os 
bilhetes :>:eladores são um poderoso meio nas 
mãos da Guarda de Honra para repal'tir ao 
longe as riquezas e as graças do D1 vino Co· 
ração de Jesus. 

Os bilhetes formam quatro m·ies 1. • para 03 
Sncerdotes ; 2. • para as ordens religiosas ; 3. • pa· 
r a seculares j 4.• para casas de educação. 

CadiL sene contém 83 bilhetes, com 83 offi· 
cios em honra dos 83 annos da vida de Jesus 
n'esta terra : cada bilhete traz um titulo, tlma 
pratica, uma aspiração que cada Guarda dt 
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Honra deve guardar eui seu espirito e em seu 
eoraçilo durante o mez. 

E•uma palavra sabida do amantíssimo Cora
çao de Jesus para affervorar, fortalecer e con
solar seus queridos Guardas : damos aqui um 
exemplo. 

8.0 OFFICIO 
..l ALMA SALVA PELO SAGRADO CORAQÃO 

· Eu vim para salvar o qHe eslava perdido I 
Será. o bom caminho ,  ll1lln vontade euergica, 
o thesom·o da graça que perdestes I Consolai
vos 1 aqui está. Jesus! Elle vem pam encami
nhar-vos e pôr-vos no bom camiribo ,  restabe
lecer-vos no seu amor. Qualquer que seja o 
grá.o de baixeza, do fraqueza no quv,l cahistes, 
Elle p6de, Elle quer salvar-vos ! Olhai sómente 
para Elle com humildade, com conilanya, di zen
ao -Lhe do fundo do coração : Senhor , tende 
compaixão de mim ! Depois não J.Jhe laçais re
sisteucia ;  Elle vos tll·a,xá. do abysm o para vos 
pô r no seu Coração! Se tiverdes a desgraça. 
ae cahi.r em alguma culpa ,  olhai logo para 
Jesus dizendo-Llie :  Mm Pai, misericordial No 
fundo do abysmo no qual cahi , Senhor, vinda 
procm·ar vossa ovelha peril ida ! 

O Col'oção de ]es�ts vos recommenda de ser 
fiel ri vossa llm·a de guarda pela qual se ganlza 
7 au11o c 7 quarentenas de hululgcncia. 

(Pio IX> 7 de Abril do anno 1865.) 
São repartidos os bilhetes zeladores uas 

primeiras Sextas-E'eiras de cada mez, on pelos 
Directores nas reuniões solemnes , ou depois 
d'ellas pelos zelado1·es ou zeladoras , que to.m-

1 bem os lerão ou ou virão aos Gnardas de Honra. 
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que n.ão podem assistir ás reuniões das p-rimei
ras Sextas-Feiras. Podem tambem ser repar
tidos nas escolas pelos mestres on mestras, 
como nas familias em que ba Guardas de Honra. 
f!Óde o Pai 1 ou a Mã.e os distribuir á sua 
iamilia. 

Esta distribuição não é obrigatoria 1 ma.s 
�roduz muitos fi-uctos de S antificação quando 
e praticada com piedade. Deve cada um rece
ber seu bilhete como enviado pelo Sagrado 
Cor&Ç<'LO de Jesus, que para cada alma escolhe 
o 9.ue, Elle sabe ser mais necessario. Haja 
malB fé, mais confiança e maia amor na mise
ricordiosa providencia do amantíssimo Coração 
de Jesus , e o bilhete zelador produ zirá. mai 
!?Taça nos corações da Guarda de Roma. Tal 
e a compaixão do Bom Pastor e de seu amante 
Coração que muitas vezes serve-se do bilhete 
zelador para converter peccadores ,  ou a·ffer
vorar tibios que nada cuidavam de sua salva
ção. Entre mil e mil casos, é notavel o seguin
te: Um imnio assistindo por acaso a uma 
repartição de bilhetes zeladores acceita um 
com intenção de divertir-se com eÜe :  o coração 
de Jesus envia-lhe o officio S. 0 acima citado:  
a alma salva . , . Lê-o com attenção, e no mes
mo instante sente-se commovido.  Sua conver
são foi repentina, mas profunda. e sincera. 
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CAPITULO XVITI 
Perretçao da Guarda de Honra, Apello ao zelo de 

todos os Associados 
•Sim 1 com eegurança eu o deelaro, oe 

eoubessem qnllnto agrada estn devoç�o 
a Jesua-Christo Nosso Senhor, nAo haveria 
wn só christi!.o que nll.o qni�esse abraça!-� já e praticai-a, por pouco amor que tivesse 
a eoto amavel Senhor I• (DA B. MARG.AlUDA MARIA.) 

De sua perfeita correspondencia aos desejos 
do Sagrado Coração de Jesus é que a Con

fraria da Guarda de Honra. tira sna. maior ex
cellencia. e perfeição. 

Quatro são as fontes principaes d'onde 
nasce a excellencía. de uma devoção : o Autor, 
o Objecto, o Fim e os Fructos. D'este prin
cipio é que colligimos a suprema excellencia 
dás devoções ao Sagrado Coração de Jesus, 
de todas as devoções a mais perfeita e excel
lente em razão de seu Antor que é o mesmo Deus humanado , em razãÓ do objecto que é 
seu Divino Coração, do fim que é dar-Lhe um 
culto especial de amor e reparação 1 e :final
mente em razão dos fructos que são um conhe
r:immfo mais perfeito de Jesus-Christo e de 
seus Mysterios , uma confiança mais firme em 
sua. infinita. misericordi� um mnor mais gene
roso a seu adoravel uoração , uma. imitação mais perfeita de suas virtudes , uma união mais 
intima com Jesus crucificado, e com seu Divi
nissimo Sacramento. 

Sendo esta a excellencia. da Devoção ao 
Divino Coração de Jesus por Elle mesmo ins
tituída , excellente tambem será a Con:D:a.ria 

Ouilrd4 d• no .. ra. 9 
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da. Guarda de Honra que tão perfeitamente lha 
corresponde , como já. foi dito , e que contém 
a praticA. dos meios mais effica:c:es para prodn· 
rir os e:ffeitos e colher os frnctos promettidos 
a. quem hom·ar o Coração de Jesus. 

OJ!erta , Queixa , Pedido , Promessa são as 
quatro circumstancias mais notaveis dA. insti· 
tui.çã.o d'essa divina Devoção. 

Acceita a Guarda de Honra e recebe de 
braços abertos, de coração agradecido, a precio· 
sa. offerta do Divino Coração ! . . . Ouve com· 
padecida., sente magoada a quei-xa dolorosa da 
seu bom Pai , e ,  com o :c:elo -de amante filha, 
procura consolai-o l . . . Com ardente generosi· 
da.de se dedica a. satisfazer a seu justíssimo 
pedido ! Com viva fé , com immensa· v.ontade 
com invencível constancia a:pplica.-se a. tornar· 
se digna da promessa , CUJa feliz realização 
todos os dias se reconhece em setlS fervoroso 
Associados. 

c A.h ! Quem me déra, exclamava a B. Mar· 
ga.rida Maria, quem me déra. poder contar tudo 
o que sei da a.mavel Devoção ao Sagrado Cora· 
ção de Jesus! . . . Quem me déra poder des· 
cobrir a toda a terra os thesouros de graça 
que este adoravel Coração deseja derramar 
sobre as a.lroas que a. Elle se dedicarem ! . . . Sim, 
com segurança. o declaro, se soubessem quanto 
agrada a Jesus-Christo esta Devoção, não ha· 
veria um s6 chl'istão que não qui:c:esse abraçai· 
a já e praticai-a , por pouco amor que tivesse 
a este a.mavel Salvador !  . . . Eu võs supplico, 
tudo fa:c:ei, tudo emprendei , tudo softrei , para 
propagal-a. , nada poupeis, nada esque<;mis para 
mspiral-a a todo o mundo ! . . . » 

Com quanta. razão podemos n6s a.pplicat §. 
Gual'da de Roma estas palavras de sua Pro· 
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tectora ! E quero nos dera poder contar tud 
o que sabemos dos fructos produzidos pelo 
exercícios de Devoçii.o da Guarda de Honra ! . 
Quem nos dera poder descobrh· os thesouro 
de gl'aça que o Sagrado ·coração de Jesus de1 
ramou nas almas de seus Gnal'das mais fiei 
e dedicados ! Sim, com seguranç.'l. nós tarnbei 
podemos affi.rmar que se soubessem os christão 
quanto esta Devoção agrada a Jesus-Christ( 
não haveria um só , por pouco amor que Lb 
tivesse, que não se dedicasse a dar este gost 
e. seu Divino Redernptor ! E com muita razã 
podemos dirigir a todos e particnla1·mente ao 
nossos Associados o tocante e fervoroso appell 
da zelosa Amante do Divino Coração : Sin 
eu vos rogo e vos supplico, amai, amai o SB 
grado Coração de Jesus ! .  . . Dai-Lhe glori1 
reparação , louvor e consolação ! Guardai fie' 
mente a p1·omessas que Lhe :fizestes !  . . .  Tud 
emprend m ,  tudo soffi:ei para fazer com qu 
seja. mais conb.ecido, mais amado, e mais im 
tado l . . Nada poupeis , nada esqueçais pat 
inspirar e persuadir a todo o mundo as prat 
cas da Guarda de Honm. 

E vós, ó Sacerdotes do Senhor, vós escolli 
dos de seu Coração , ungidos de seu amo 
ab1·i vossos corações ao divino fogo que 
Eterno Sacerdote veio lançar a este mund( 
Ab ! se em todas as alma quer Elle accendel· 
quanto mais nas almas sacerdotaes ! Inflan 
mai vossos corações na ardentíssima fornall: 
do Sagrado Coração de vosso Divino Mestr1 
Abrasai-vos nas chammas de seu amor , ard 
no fervor de seu zelo, e communicai esse divir. 
incendio ás ovelhas de seu rebanho con:fiad1 
a vossos cuidados ! . . . 
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' Amni1 amai o Sagrado Coração de Jesus ! . . 

Propa�a1 o. sua Guarda de Horu·a , defendei-a, 
a.niroa1-a, affervo1·ai-a, e assim alcançareis que 
seja mais conhecido, mais amado e glorificado 
o Coração de vosso Divino Mestre e Redemptor. 

E vós, ó Levitas do Sanctuarío ,  tenros ar
bustos sacerdotaes, vasos de eleição, chamados 
a serdes sentinella.s em Israel , vós doce espe
I'ança do Sa.�rado Coração de Jesus , chegai· 
vos a. este divino volcào de amor! . . . AtiT11i· 
vos ás sua, ardentes cha.mroas l llluminai-vos 
á sua viva claridade ! Accendei-vos em seu 
abrasado ardor para serdes Luz e Calor, no 
meio dos povos ! - Lucerna ardens el lucensl 
- Para allumiar os que vivem nas trevas, 
resuscitar os que estão jazendo na sombra da 
morte, e dirigil-os todos ao Sagrado Coraçll.o 
de .Tesus, fonte de Luz, de Vida, de Paz e de 
Felicidade. Arvorai com santo zelo a gloriosa 
Bandeira da Guarda de Honra, com ella, por 
ella valerosos combattei ;  certa é vossa vic
toria l 

Vós ta.mbem affervorai-vos, ó virgens!  Es· 
posas do Divino Cordeiro , conservai empre 
acceso em vossos corações o fogo sagrado do 
amante Coração de Jesus ! . . .  Sejam voss.as 
almas 1ampada.s ardentes e luzentes ,  sempre 
bem providas do oleo da. divina. cal'idade, sem· 
pre resplandecentes da. luz e do ardor do ·O ora· 
ção do vosso Celestial Esposo ! 

Sêde estrellas refulgentes no firmamento da 
Guarda de Honra, espelhos de fervor, ó mães, 
e muitas almas chamadas a serem Gu ardas que 
dêem ao Sagrado Ooraçã.o de Jesus Gloria, 
Amor, Reparação I 

E vós , ó flores mimosas do jardim do Sa· 
grado Ooração de Jesus, que gloria. haveis de 
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dar ao Divino Coração de vosso nma.do Sal
vador? !  . . . Que vos direi ? !  Que vos pedirei, 
ó filhas de Maria , ó Anjos de Maria, 6 Guar
das de Honra, primicia do Batalhão Sagrado, 
sejam vossos corações flores de celestial fra

· grancia no Paraiso do CorR.çii.o de Jesus em 
qne morais !  Sêde rosas, açucenas e lirios da 
Gnarda de Honra ! . .  Derramai, com os vossos 
bons exemplos , os suavíssimos perfumes das 
virtudes do Sagrado Coração de vosso Divino 
Redemptor ! Sêde candidas pombas sem man
r.ha , sem fel ,  sem amargura de culpa ! Sêde 
Anjos de fervor , de modestia de pureza vir
ginal ! Assim sereis o gozo , o descanço , as 
delicias do Sagrado Coração de Jesus que se 
recreia com as virgens como com rosas e açu
eenas, e que faz de seus corações jardins ame
nos e ornados de flores , em que as deleita e 
se consola do pezares que Lbe dão os homens 
com sua ingratidão , com suas offensas e pec
Cll{los !  

Sêde Anjos d e  brandura , d e  humildade e 
de obediencia ! . . . Assim sereis Anjos verda
deiros do Sagrado Coração de Jesu , Anjos de 
sna Guarda de Honra , e Lhe dareis a Gloria. 
que de vós espera ! 

0' vós todos , que entrastes nas fileiras da 
Gun.rda de Honra, seja qual fôr vossa idade e 
condição, vós que combateis sob o nob1·e estan
uarte do Divino Coração de Jesus , VÓS todos 
que formais seu batalbiLo sagrado, amai, amai 
o bom Corayão de vosso divino Rei ! Gravai-o 
como sello sobre vossos corações, sobre vossos 
bra9os, sobre vossas frontes ! Guardai -o sempre 
como ramalhete de myrrha. sobre vossos pei 
tos! . . . Sejam vossos corações , como Elle , 
brandos, humildes, caridosos e castos! E Elle 
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será vosso asylo , vosso consolo , vossa paz e 
felicidade ! 

E V qs ó clementi simo, 6 dulcíssimo Cora
ção de Jesus , dizei-me que vistas em nós? 
Que serviço Vos fizemos ? Com que obras Vo 
obri�amos a derramar obre nós tanta miseri
cordia ? 0' ineffavel bondade ! 0' incompre· 
hensivel caridade ! 0 '  maravilhosa liberalidade 
que sem haver da nossa parte merecimento 
algum , qnizestes estabelecer entre nós vossa 
Guarda de Honra, completai o que começastes! 
Aperfeiçoai o que creastes ! Multiplicai, affer
vorai vossos Guardas de Honra, para que Vos 
louvem Vo agradeçam, Vos amem Vos con o
lem sempre mais, e sem\}re aspirem a dar-Vos 
com mais perfeição Glor111. l Amor ! Reparação ! 
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SEGUNDA PARTE 
EXERGIClOS DE VlDA CHRIST! MAIS PROPRIOS PARA 

A SANTIFICAÇ!O DOS ASSOCIADOS DA GUARDA DE 
HONRA DO SAGRADO CORAÇ!O DE JESUS 

CAPITULO I 

A Reparação. - Sua origem, sua necessidade, seu exer
clclo no Calvarlo, e na Guarda de Honra 

•SI<Ibal!l jllxta cru.cnn JtJu J,fal<l' �4 • . •  d 
Mm•i<J Jllagdal8na • • • Cum oidi:J.<et JtJu.< Jlfuirom 
tt disdp11lu7n •tantl!ftl, quem dilig(J/;(tl . • • • 

Estaoão junto cí cruz de Jatt! &ua Jfãe . . . e 
Mrrria Uagda/ena . . . E •<JidD Jwu a rua Mcü:, 
t ao diJcõpulo (ltte Elle amaro . . . JOAN. XlX 25 e 2G. 

I. 
Eis como principiou no Ca.lvario o piedoso 

exercicio de Repararão gfferecido ao Sagmdo 
Ooraçito de Jesus por sua primeira Guarda de 
Honra ! 
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Estava. junto á cruz de Jesus Maria snn 
Mãe I Estava. a primeira. filha da Maria, a 
humilde penitente, a heroica amante de Jesus 
crucificado Maria. Magdalena ! Estava o Dis
cípulo fiel, a quem Jesus amava , S. João , o 
Evangelista, o Propheta da Egreja nascente ! 

E o que faziam ao pé da cruz a Mãe dolo
rosa, a. filha. desconsolada, e o Discípulo amado? 
Formavam em. torno do Divino ÜJ:ucificado uma 
Guarda de Honra, de Amor, de Reparaçdo ! . . .  

A o  passo que os judeos , o s  soldados e al
gozes , formando uma Guarda de odio blas
-pbemavam e insultavam o Oordeil:o de Deus 
rmmolado no altar da cruz , Maria sua Mãe 
angustiada. , em pé, o adorava , o consolava , e 
com ineffavel amor Lhe offerecia a Reparação 
de suas Ja.grima.s , de sua. dôr iucomparavel, 
pelas a.ffronta.s e su_pplicios que soffría. E jus
tamente com seu D1vino FíUio a Mãe dolorosa 
se ojferecia, viclima reparadora , em ex,pial(ào 
dos nossos peccados , em satisfação á JUstiça 
de Deus offenilido ! 

Ao lado da Vu·gem Dolorosa , estava sua 
filha adoptíva , penitente , compungida , pros
trada nas lagrÍ}llas, na adoração, no pranto de 
dõr e de amor, no offereclinento de seu cora
ção, 11a consagr<�r:ão de sua vida em Reparação 
a seu Divino Redemptor crucificado ! 

Do outro lado estava em vá, o Evangelista, 
Propheta e Sacerdot� , glorificado da divina 
realeza. de J esns , contemplando , adorando 1 e 
offerecendo a primeira Missa sanguinolenta do 
Calvario, o Sacrosanto Sacrificio que ao depois 
havia. de offerecer incruento sem effosão de 
dôres e de sangue, para a gloria de Deus, em 
adoraçll.o e a� de graças , em Reparação e 
p1·opiciaç1l..o do peccado. 
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Quem dirá as consolações que deu ao Sa
grado Coração de Jesus esta sua primeira 
Guarda de Honra ,  no Calva tio , com seu fiel amor, e sua generosa. Reparaçdo?l . . .  Quem dirá as effusõe de graças e de ter
nru·a com que Jesus lhe correspondeu . . ·. e a 
recompensou ? ! . . . 

II. 
Pois bem ! . . .  Essas consolações dadas pelo 

amor e pela Reparação ao Redemptor crucifi
o.ado, e essas effusões de graças derramada!! 
pelo Corayão de Jesus sobre seus primeiros 
consoladores no Calvario , são a herança pre 
ciosíssima que a Guarda de Honra do Sagrado Coração recebeu em nossos dias da Virgem 
Dolorosa Mãe, e Fundadora. 

O culto de Reparação ao Divino Corayão 
de Jesus , pelas offensas que recebe de seus 
remido ingratos , é o exerci cio essencial , é a 
alma de todos os exercícios da Guarda de 
Honra : sua causa primeira, seu fim, suo. missão, 
seu caracter especial é dar ao Coração de Jesus 
Reparação pelas ing1·atidões e pelos crimes 
dos nossos tempos..i. e assim concorrer 11,0 re
stabelecimento do .l:teino de Jesus em todos os 
COl'ações. 

No mundo ha hoje como havia. no Oalvario, 
dous partidos , duas bandeiras , dtlaS gll&rdas, 
o odio, e o amor; cada um no seu gosto, tra
balham e comba.ttem. Hoje o Divino Coração 
de Jesus é ferido pelas lanças de muitos in
gratos, ind.ifferentes e tibios , é traspassado , e 
dilacerado por muitas apostasias e traições , e 
pelos borriveia beijos dos novos Judas ! 

0' doce Jesus , dizei a. Nossa_ Guarda se 
não Vos dôem mais os beijos dos traidores do 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{3 138 8}--
que. os açoites da fl.a.gellayão , os espinhos da 
coroa e os cravos da cru z !  . . . 

cAi do mundo, exclamou Jesus, Ai do "mundo 
por causa dos escandalos!• (Math. xvm, 7.) 

E o que seria do mundo, dizia Jesus- Ohristo 
á. Santa Thereza, se não houvesse almas que 
me são consagradas , e que dão reparação á 
divina Justiça ? !  . . .  

E' afim de multiplicar essas almas consa
gradas á Reparaç_ão que o Divino Coração for
mou uma Guarda escolhida e confiou-lhe a 
missão de continuar ,  e de estender á t.oda a 
terra. até o fim dos seculos o santo exercício 
de Reparação I . . .  

m. 
Por disposição admirnvel da Providencia, 

da sabedoria e do o.mo1· do Divino Redempt.or, 
os Ires Co1zso/adores de seu Cora�·ào no Oalvario 
eram o typo e o modelo das almas que se de
dicaram em todo o tempo , e .Particularmente 
na sua Guarda de Hom·a, ao ptedo o exercício 
de Repnrayão pelas oifensas que recebe dos 
ingratos peccadores. 

Tres são as principaes feridas com que os 
mutulanos traspassam o Oo1·ayão de Jesus. 
Filho Eterno de Deus , humanado para salvar 
o geuero humano é Pai piedosissi"tn"o ,  é Rei 
Universal de to elos os seculos , é Supremo e 
Efento Sacerdote, é Deus-Homem ! . . .  Digno 
de receber a gloria , o amor , a adoração de 
todas a.s c.reA.turas I . . . E o mundo o desco· 
nhece ! . . . E o Deus humanado é o !fendido em 
sua pater,.u"dade pela ingratidão dos homens 
que geralmente muito mal correspon.dem aos 
immensos beneficios que d'Elle recebem ! . . .  E' 
offendido em sua divina realesa pela. revolta 
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das paixões , pela soberba dos espirítos , pela 
resistencia. dos corações que não querem que 
Jesus reine sobre elles ,  e que repellem sua 
realeza mot·al , e social , clamando como os 
Jndeos : nolmnus llltnC regnare sujJer nos I . . .  

E' o:ffendído em seu Supremo Sacerdocio 
pela. profanação , ou pelo doJsprezo ou pela 
mnifferença com que são tratados os Sacra· 
11te11fos por Elle instituídos para regenerar o 
mundo, e sobremaneira o adoravel Sacrammlo, 
o Sacrosa11fo Sacrificio da Eucharistia I . . .  

IV. 

A estas tres classes de o:ffensas geraes a 
Guarda de Hom·a oppõe uma triplice Reparação : 

1.• Como Maria Magdalena ella prostra"se 
compungidR. aos pés de seu bom Pai e Redem· 
ptor I adora· o com viva fe, amo1· o contrição, 
cobre-Lhe os pés de osculos e de lagrirnas 1 e 
com a. effusão de sua piedade filial derrama 

. nas feridas do Coração ele J eSllS o balsamo da 
Reparação e da consola<;�i'ío pelas o:ffensa.s de 
tantos filhos ingratos que contmuam a fe ir o 
Coraçao de seu Pai celestial ! . . . O' bMn Pai, 
penioai-lhes I . . .  

2.• Como o Discijmlo amado a Gnarda de 
Honra reconhecendo seu verdadeiro Rei e 
Scnhm· no alvador crucificado , offereçe-Lbe 
em Reparação de sua divina 1·ealeza, o:ffeudítla 
por novos Judeos , o ouro puríssimo de sua 
caridade o Sacr!ficio de sua vontade e de suas 
inclinações, com todo· o a:ffecto de seu Coração 
Sacerdotal, d e  que faz como um ca.lix vivo 
p!!.ra n'eUe receber o sangue e o.gua que correm 
sem cessar do Coração de Jesus traspassado 
pela. lança, e que a Guarda de Honra. tem por 
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missão oiferecer, como S. João ao pé da. cruz, 
em Sacrificio de Reparação perpetua. 

3.• EIÍlfun , as almas escolhidas da Guarda 
de Honra , como a incomparavel Virgem das 
Dôres, immolam-se em missão com Jesus Sa
crificado , e querem ser Vidimas Reparadorns 
da sua gloria e do seu amor, para a Salvação 
da.a almas ingratas que abusando · do angue 
de Jesus pela profanação dos Sacramentos, 
insultam seu Eten10 Sacerdocio. 

A Vir�em Mãe Reparadora vendo o Sangue 
de seu Dnrino Filho tão cruelmente profanado, 
o:fferecia seu Sangue virginal em Reparação 
das profanações do Sang ue divino de Jesus, 
pisa do pelos Judeos e pelos cavallos- nas ruas 
de Je1·usalem e no monte Calva.rio ! 

Ella. adorava esse Sangue preciosíssimo, 
reconhecia e adorava o Supremo Sacerdocio 
de Jesus , que o o:fferecéra e derramara em 
Sacrificio de expiação pelos peccados dos ho
mens ingrn.tos. 

As Victimas Reparadoras da Guarda de 
Honra tambem procuram consolar o divino 
Sacerdocio de Jesus offendido por novas pl'o
fanações , e para esse fun ,  com a Virgem Re
parA.donl. e Victima se unem com Jesus hoslia, 
sem cessar immola.do sobre os altares, ou '\)l:eso 
nos acrarios ,  e Lhe offerecem o sacl"ifiCio de 
sua natureza que mortificam, de seu amor pro
prio qtie immolam , de toda sua vida que cou
sagram a Deus querendo ser uma só victima. 
com Jesus, seu divino Esposo, um só Sacdficio 
coto o que Elle eternamente o:fferece , partici
pando, por este modo, do seu Eterno Sacerdocio 
ao qual dão Gloria, Amor e Reparaçao. 

Oom este exercicio de tripHce Reparayão 
os verdadeiros Guardas de Honra formam como 
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tres sagradas phalanges de almas Consoladoras, 
Glorificadoras e Victimas Reparadoras , que 
imitam cada um a. seu modo, os seus tres pri
meiros modelos : 

Maria Magdalena , a heroica. .Penitente e 
fiel amante ; João , o discípulo ma1s querido e 
o mais fiel a seu Divino Mestre ; e Maria 

antissima, a Victima Reparadora , a Virgem 
fidelissima, Mãe, Guia e · Mestra da Guarda de 
Honra , como o foi de Maria Magd.a.lena e do Di cipulo amado, en inando-nos a todos a dar
mos gloria, amor e Rep1uação a seu Divino 
Jesus como o Pai amorosissimo, como o Ver· 
dadeiro e Divino Rei, como o Summo e Etern.o 
Sacerdote / 

CAPITULO II 

Oma donzeUa de 16 annos ensinada pela Virgem Santlsslma 
e por Jesus-Chrislo a ser vtctima reparadora na Guarda 

de Honra do Sagrado Coração de Jesns 

I. 

Ecu ç-tnio tlt faciam, Dt'I.M, 
f'oluufa� tuom ! 

Eis-me nqui, ó ma11 Dellll, 
para fazer a vossa vontade. Ileb. X, 9. 

Esta J>,tl.lavra divina ,  a primeira que foi pro
fenda pelo Verbo humanado , no moment,o 

da sna Incarnação, deve ser a oração continua, 
o clamor do coração de todos os Guardas de 
Honra e mai� particularmente das almas que 
aspil·am a ser viclimas reparadoras, conforme 
os desejos do Sagrado Coração de Jesus. 

A exposição da doutrina da Reparação, dada 
no capitulo precedente 1 ficaria incompleta se, 
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além dos tres modelos que contemplamos no Cal· 
vario , não remontassemos ao Exemplar original. 

O Primeit·o , o Gra11de Reparador, é Jesus, 
o Cordeiro de Deus , immolado desde o princi· 
pio do mundo ; qui occisus esl ab origine tmmdi. 
Apoc. XIII. 8. 

Em Reparação da injuria feit-a a Magestade 
Divina pela desobediencia da humanidade pec
cadora, o:fferecera-se desde o principio o Eterno 
Filho de Deus ; e quando , na plenitude dos 
tempos, incarnou-se, nas entranhas puríssimas 
da Virgem Immactllada, ao entrar no uumdo, 
ingndiens mundmn , diz S. Paulo, projerio se11 
sublime; ecce venio , offertando·se como victima 
reparadora da gloria de seu Eterno Pai , e 
expiado"ta dos peccados do genero humano. 

Um coração filial ama a seu pai e · a sn:�. 
mãe , em todo tempo , e acha opportuna toda 
occa ião de dar provas do seu amor. Mas se 
o pai e a mãe so:ffrem algum insulto, ah ! com 
que diligencio. o coraçíto que ama sinceramente 
procura consolar um pai , uma IIlite , da pena 
que soffrem, e compensar com provas de amor 
a o:ffensa que receberam ! Tal era a disposição 
do Sagrado Coração de Jesus desde o primeiro 
instante da sua Inca.rnação. 

Bastava o conbecimento que tinba das in· 
finitas perfeições de seu Etemo Pai, e da ple· 
nitude dos seus divinos direitos para que se 
o:lferecesse a adoral-o e amal-o com a mais 
perfeita s ubmissão: mas quando vio a infinita 
Magesta.de o:ffendida , e seus divinos direito 
violados pela. humanidade IJecoadora , cresceu 
immensamente no Coração de Jesus o seu de· 
sejo de submissão e obediencia á vontade de 
seu Pai celestial em reparação das revolt-as 
dos seus ingratos filhos : não se contentando 
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com uma oblação de obediencia e submissíto 
offereceu - se como Victima em Sac,·ijicio d 
Reparação para expiar a ingratidão , a indiffe
rença , e o odio d 'aquella multidão humana de 
que era constitaido chefe pelo n.doravel myste
rio ila. Incamaçào. Este seu primeiro acto de 
oblação perfeita continuou - se toda sua vida 
em que se fez obediente até á morte, e morte 
de ·cntz. 

Este é o primeiro modelo , a fonte primi
tiva. do espírito que deve animar as Victirnas 
Reparadoras da Guarda de Honra. 

TI. · 
Em confirmação da doutrina e do Exercido 

da Reparação, que .acabamos de expôr , citare
mos n'este capitulo um bello exemplo que 
achamos n'uma relação , impressa em 1872, e 
approvada por cartas de cinco Bispos ,· e por 
graves tbeologos. 

Nascida em 1848, n'uma a1deia da Ftança, 
B feliz menin a ,  a quem Deus destinara tão 
bella missão, rec6lbera na pia baptismal o nome 
de Maria. 

Protegida desde a mais teru·a infancia. por 
sust Mãe immacula.da , favorecida com muitas 
graças, não foi privada das provações da vida, nem dos trabalhos e soffrimentos do caminho 
da cruz, e aos 16 annos de,sua idade, em 1864, 
era orphit, pobre, mas honesta, e vivia do fructo 
de seu trabalho, do rendimento de seu tear. 

Escolhera por mãe a Rainha do Céo que 
B preparou á sna missão de vi'cfima repm·ado,-a 
com muita.s penas e aftlicções , muitas contra
riedades e grandes humilhações. 

A filha de Maria já com ardor aspira:va a 
consagrar-se á Deus n'uma communi dade de-
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dicada á educaQào da mooidade. Mas a. pobreza 
e a pouco. saude que eram sua partilha obsta· 
vam á realização de seus desejos ! . . . .  

«Porque choras, minha filha, disse-lhe em 
uma de suas apparições sua Mãe celestial , no 
dia 11 de JUDho de 1864. - Porque choras, 
minha filha , porque te desanimas com seres 
provada ! ?  P01·que te dizes desgraçada ! ?  Não 
sabes que estou oomtigo ? olh11. para. o céo ! . . .  
offerece o que soffres e m  Reparação das offen
sas feitas a meu Divino Fi.I&o ! . . . .  » 

Em outras appru:ições antecedentes a Vir· 
gem Reparadora tinha pedido á sua filha fizesse 
orações de Reparação, se unisse com suas pie· 
dosas amigas para orarem juntas, e recommen
dasse a seu confessor a pratica do santo exer· 
cicio de Reparação. 

Renovou-lhe os mesmo pedidos em appa· 
1ições subsequentes , e partioula.rmente no � 
11 de Novembro de 1864 , em que com mms 
instancia lhe disse: «Ürai ! Orai! Este é o 
pedido , é o clamor que repetirei sem cessar: 
Oração I Reparação I Penitencia I . . . . » 

Emfim, no dia 4 de Julho de 1865, a Virgem 
Santissiroa animando sua. filha 11. soffrer em 
espírito de Reparação todas as provações que 
Deus lhe mandava, disse-lhe: �Não imagines que 
não soffrerâs mai.s depois de te consagrares 8 
Deus ! Oh ! ha.s de so:ffrer sempre , mas eu te 
sustentarei ; depois accre cantou: persevera na 
oração com tuas companheiras : contimtai � 
rogar ao adoravel Coração de meu Divi1t0 Fill1oJ· 
é um suave perfuma que Lhe offeroceis ; grao· 
des thesouros de graças serão denamado 
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sobre vós e sobre muita.s almas , por causa 
d'esta devoção. • 

A úTha de Maria para melhor confox·mar-se 
com os desejos de sua. Mãe celestial , no dia 
27 de Setembro de 1865, n.listou-se na Guarda 
de Honra do Sa/{rado Coração de Jesus, erecta. 
canonicamente , na via só dous annos , no con
vento de Santa :rvlat·ia da Visitação da cidade 
de Bomges. 

m. 
N'este dia anniversario da. morte preciosa 

de S. Vicente de Paulo , o Divino Coração de 
Jesus reservava á filha de Maria um grande 
favor. Dw·ante o exercício de sua Hora de 
Guarda que jJassava no tear offerecendo seu fra
óallto, ouvio uma doce voz que a chamou re
petindo : • Maria . . .  Maria . . ·"' Sus_pendeu seu 
trabalho, vio uma cla1·idade, e depolS o Redem
ptor do mundo com o rosto banhado em la
grimas e cheio de tristeza : •Mit1ha filha, dis e
lhe Jesus , estou soifrendo como uma segunda 
paixão, minha alma está triste como 11a morte, 
e uão lza quem me console I O clamor dos pec
cados do mundo, subindo ao roeo Throno can
yon a minha l?aciencia, e jó. o braço de minha 
JUStiça se tena descarregado , se não o det-i
vessem as orações de Maria, minha. Mãe. Por 
causa d'ella foi differida a hora dos casti�os, 
mas eu preciso de almas generosas e delica
da.s que se consagrem a dar Reparação á minha 
gloria nltra,jada ! . . .  Quero ter almas que se
jam Victima.s Reparadoras dos peccados do 
mnndo.: 

Em outra appariç.ão, no dia 12 de Fevereiro 
de 1866, queixou-se o amantissiroo Redemptor 
& iugraticlão · com que é tratado no seu Sacra-

Otio•d" de Honm. 10 
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manto de amor, e renovou o pedido de Repa
ração dizend o :  «Preciso de Victimas Reparadoras 
para salvar o povo rebelde dos castigos que o 
ameaçam. •  

No d i a.  1 1  de Abril apparendo-lhe d e  novo, 
e queixando-se ainda das profanações com
mettidas contra o Santíssimo Sacramento , ac
crescentou: cEm vão procura quem se com
padeça das minhas dôres ! . . . Só encontro 
desprezo, ingratidão, esquecimento ! . . .  0' vós, 
que me quereis amar , alma s queridas e privi
le�iadas chorai commigo, consolai-me, e repa
rru. , com vosso amor as offen as de tantos 
peccadores ! . . .  • 

Na appa:rição do dia 18 de Junho de 1866, 
depois de renovar seus aviso e seus pedidos, 
repetia : •Todos os que me amam clamem sem 
cessar: perdào , perdão pelos Jizgratos I .  . . E 
vós mimsb:os dos meus altares clamai sem 
ces ar: O' Par� misericordia! Perdoai.' perdoai 
ao povo ingrato.' Aceitai nossa Reparação da 
vossa gloria ultrajada l . . .» 

Cinco dias depois , no dia. 23 , a feliz !ilha 
de Maria recebeu de seu Divino Mestre uma 
nova liç.ilo : entrando no Oratorio, para o exer
cício da sua Hora de Guarda. , vio primeiro 
replandecer uma doce claridade, e depois ouvio
a voz tão suave de Jesus dizendo-lh e :  cVem 
Maria1 vem consolar-me vem passar esta hora 
colllliUgo, em reparação do que soffro da parte 
dos peccadores.•  Ella, então ajoelhou-se di
zendo : •Ü' meu Jesus, eu tambem sou pecca
dora ! Ofiimdo -Vos tanto ! Como é qne Vos 
dignais· vir a mim ,  . e  fa.llar-me assim ? !  . . . > 

•Minha filha, respondeu-lhe Jesus , por pecca
dora que sejas , escolhi-te pata seres VlCtima 
de reparação , e sofi'reres o desprezo fil a per· 
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seguição . A cruz , minha filha , a cru z será. 
tua. partilha: quero que tenhas provações e 
penas tambem para te desapegares do mundo, 
e aprenderes a praticar a brandura e a humil
dade como- eu as pratiquei : acceita em espirito 
de expiaQão , e de reparação todas as privações 
e soffi-imentos por que passares . . . Uma 
Victima deve padecer . . . a pena passara , a 
recompensa será. eterna ! . .  ,. 

Passados poucos dias appnt·eceu de novo á 
sua filha o Divino Redemptor , e renovando 
soas qnei..'<:as dolorosas lhe dizia : cO' Maria, 
Eu não sou conhecido. Eu não sou amado ! 
E, dize1�do isto, chorava - A o  menos, tu, filha 
minha procura quem se compadeça de minhas 
penas f . . . Mas, ir1g·ratos quasi todos me aban· 
do11am I Não que•·em dar-me Reparação I . . . 
vivem na desobedieucia á miuha vontade , en
trega.m-se ao peccado, e á corrupção ! . . .  » -
Suas lagrimas continuando a correr e a cahir, 
Jesus esteve silencioso, e depois continuou di
zendo : cTu , porém , m.inl1a filha , não cesses 
de clamar : •Perdão ! Reparação! . . . E os 
metts ministros, teus Directores, nito cessem de 
repetix : Reparação/ Reparação ao . ag1·ado 
Coração de nosso Deus!• 

Tal é a Missão da Gt1arda de Honra : tal 
deve sel· o seu principal exercício : dn.r �l01·ia, 
runor, e r.eparação ao D ivino Coração de J es1.1s : 
para este fim mais 11articular é que .Jesus 
suscitou-se Victimas Reparadoras. 

No dia 30 de Jull10 do mesmo anno, mani
festando-se á sua fill.1a pri vilegiada, apparecetl 
lhe com o rosto ensanguentado, ns mãos dene
grecidas sustentavam uma corôa. de espinhos : 
cVê1 e contempla, di sse-lhe Jesus, a que estado 
me reduziram os 11eccados dos homens ! . . .  ó 
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psccado maldito, peccado, quando -é que cesse.
rás ? ! . . .  - Tu, Maria,. procura repara.l-o quanto 
possível fôr !  . . . ' coragem ! Eu me preparo no 
mundo verdadeiras viclimas reparadoras I Sem 
a Reparação o mu1tdo já leria sido e;'(;terminadrr: 
mas as almas Privilegiadas detem minha jus· 
tiça. Tu querida filha , vive n'uma Reparação 
continua.•  

IV. 
As duas ultimas appal'ições do mez de De· 

zembro de 1866 são tão importantes, pela .don
triDa como pela pratica , que merecem uma 
attençll.o especial. 

Na 1 .• do dia 12 de Dezembro o Divino 
Mestre ensinou á sua fiel. Discípula o grande 
meio da ReparaÇão . . . • A miDha obra mais 
quel'ida, disse-lhe Jesus, é a Reparação. E para 
que vim Eu a este mundo a não ser para dar 
ReparaçiJes a meu Pai celestial ? . . .• - <Em 
toda parte e sempre lua vida seja uma Repara· 
çào , pela humiláade e obediencia ! - Com estas 
duas virtudes nada terás que temer dos assal
tos do inimigo e vencerás todas suas ciladas. 
A humildade e a ohediencia parecem ahjecfas 
exteriormente, mas, 11a realidade são grandes e 
mao-nanimas. Nenhuma intelligencia humana. 
póJ'e forma-r d'estas virtude uma idéa cabal.•  

cEia porque quando vim a este mundo fiz
me humilde e obediente: applica-t.e toda a e tas 
(luas virtudes : tudo e tá. n'ellas l . . . , 

Com e:ztas palaV1·as explicava. Jesus a. grande 
lei da Reparação por Elle mesmo praticada, 
desde o in taute da Inca.rnaçll.o até á morte : 
«Eis que venho para fazer, ó De�tS, vossa vo�z· 
tade;» E aniqui/Oit·Se a si mesmo, acrescenta 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-<! 149 8}-
S. Paulo, humilhou-se feito obediente até á morte 
e morte de cnus I 

. O sacri:ficio pois de si mesmo, do amor pro
prio, da vontade propria pela humildade e pela 
obediencia , deve ser o principal exercicio das 
Victimas Reparadoras: a humildade é a peni
tencio. do coração, pois Deus nunca desprezará 
um coração contrito e humilhado , cor contri· 
tum e/ humiliafum Deus non despicies; e a 
obediencia é a grande pmitcncia da razão, que 
se submette pela fé , vendo Deus , obedecendo 
a. Deus na creatura a quem Deus confiou sua 
autoridade Divina. 

Outra. importantíssima lição, no mesmo mez 
de Dezembro , deu .Jesus á sua filha que aspi
ra.va a consagrar-se á Deus n'uma communi
d.ade dedicada á educação da mocidade. Esta 
lição mais pro1>ria para 'os Direc/ores d'aquella 
communidade, do que para a donzella que n'elia 
havia de entrar, pode ser para todos de grande 
proveito : « Comprehende, minha filha, disse-lhe 
o bom Salvador , comprehende a importa.ncia 
da boa educação da mocidade. Preservar co
rações novos d.o conheciment.o do mal , arrancar 
dos laços do peccado essas almas jovens para 
�ducal-as na pratica das virtudes , na pratica 
da. Reparação . . .  que sublime missão ! . · . . 
quaut.as ·d'e sas almas se perderiam se ficas
sem nas casas de seus pais ! . . . quantas 
desgraçadas crianças perderam - se , muitas 
vezes , por culpa dos proprios pais ! . . . Mas 
o que mais me fere e me traspassa o Coração 
é que baja casas de educação, que se deveriam 
dedioat ao ensino de minha Lei a essas jovens 
almas , in.flammal-as no meu amor, alimental
as com a minha palavra, e nas quaes só se 
exaltam as vaidades , os gostos e as sciencias 
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do mundo ! . . . 0' mundo insensato quão falsas 
e enganadoras são as tuas maximas ! . . .  -
Mas, dizem alguns as donzellas devem saber 
apresentar-se no mundo. - Pois saiba , minl1a 
filha , que o modo verdadeiro de apresentar-se 
e parecer no mundo resume-se n'estes princí
pios: conhecer perfeitamente a virtude c praticai-a 
since�·amente,· amar a solidão c ler vida retirada 
e occnlia.» 

Quando as pessoas assim educadas, acham
s e ,  por obrigação , entre os mundanos estes 
não deixam de reconhecer a verdade, e muitas 
vezes admirados exclamam : «Oh ! quão belln 
é a Reli'gido, quando é praticada em toda sua 
pureza I• - « i.m ,  uma donzella revestida de 
simplicidnde , de modestia e humildade , é mil 
vezes preferível a uma moça. cheia de vaidade, 
de presumpção e de vangloria pelos seus co
nhecimentos frívolos e pelos seus dbtes exte
riores e mundanos. Infelizmente ,  em muita 
casas de educação hoje ensinam-se at·tes inuteis 
e perigosa que põem essas jovens naturezas 
no caminho e!'lcorregadio do en"'ano : igual seria 
a i.mprudencia d'uma mão que pnzes!'le seu 
filhinho na borda d'um precipício : se a criança 
virar-se do bom lado , escapará á morte , mas 
se, como e natural se inclinar para. o precipício, 
cahirá no abysmo. Tal é a responsabilioodo 
d'essas casas de educação : as almas que se per· 
derem clamarão vingança , e Eu pedirei conta 
alma por alma, do abusos que causaram sua 
perdição, com a educação mundana.» 

•E' sómente pela boa educação da ·mocidade 
que._ se pódem reparm· as desordens e nti11as da 
sociedade. Mas quanta. prudencia , e quanta 
firmeza. se reqner para. inspirar a esses JOVens 
corações as virtudes que fazem a.s virgens 
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fieis, e as mulheres fortes ,  hoje tão raras : 
como uma at·vore má. não póde dar bons frnc
tos , assim d'uma mãe mundana não podem 
nascer :filhos piedosos. E pelo contrario uma 
piedosa Mãe , que só procura minlJa gloria na 
criação de seus filhos não lhes poder:'. dat· 
uma educayã:o pagã . . . Comprehendes agora, 
Maria, a importancia d'esta obra 1\ qual desejas 
dedicar-te? Não , não a podes com;prehender 
porque não podes suspeitar a centes1ma parte 
do mal que se faz a esta desgraçada moc1dade 
com uma falsa educação , baseaqa nos erros e 
costumes do mundo ! . .  » 

v. 
Que bella luz derramam sobre o espírito 

da Reparay.i.o estas verdades dednzido.s da 
palavra de Deus e de principies certo , il1de
pendentemente de revelações particulares ! 

Debalde procuram os sa.bios do mundo, em 
suas vil.s theol'ias, remedios para curar as cha
gas que corroem a sociedade contemporanea : 
não ha remeclio senão no Divino Coração de 
Jesus, não ha salvação sem a Repara�·ão l 

Não elevemos pois adurirar que o Divino 
Redemptot· , e que a Virgem Mãe Reparadora 
tantas vezes repetissem o clamor de esperança : 
Reparação ! . Reparação I 

E' porém no coração e no espírito da moci
dade que se devem, com mais zelo, semear as 
verdades reparadoras , ensmar e praticar a 
doutrina e o culto de Reparação. 

Felizes os corações que cm·respondendo aos 
de ejos do Sagrado Coração de Jesus , se re
vestirem de sua humildade , brandura e ohe
diencia, de seu verdadeiro espírito de Repara· 
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ção! . . . Felizes os estabelecimentos que se 
conformarem aos seus divinos conseU1os !  . . . 
Attrabirão sobre si os ricos thesouros de sua. 
graça, e verão realizar-se no seu recinto aben
çoado todas as promessas por Elle feitas á 
quem se dedicar a. Lhe dar gloria, nmor e Re
paração ! 

CAPITULO m 
A Oraçl!.o. Sua necessidade. Sua emcacla. Seu Apostolado 

na Guarda de Honra 

•Prlit. et dabiiJJT vouis I Math. -
Petito et aMipietio. - Joan. 

•Omni• enitn qui potit 11.ceipit -Lue. X11 10. •Peai e voe oerá dado • . • Pedi 
e recebereis . . . •Porquo todo 11.quelle que pede 
recebe . • . • 

I. 
• 

Q
ual é o primeiro exercicic de piedade? . . . 

perguntava ao seu Director uma alma 
desejosa da sua salvação. - E' a oração, res
pondeu-lhe o Padre. - E qual é o segundo? 
- E' a oração, respondeu 1unda o Director. -

E qual e o terceiro ? - E a oraçao! . . . E 
deixe de perguntar conclui o o Padre , porque 
�1ào /11e darei outra resposta.• 

O mesmo responderemos a qnem nos pe1� 
gunta·se : qual é o primeiro exercício da RePa· 
ração: é a oração I . . .  • OraU orai.l:. dizia a Vir
gem Mãe Reparadora á sua filha a �uem ensi· 
nava o caminho da Reparação, corai . orai ! é o 
clamor ql}e vos repetirei sem cessar J .  

Se a Reparação é a alma da. Guarda de 
Honra a oração é a. alma da. Repara(:âO. 
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Na oração , diz S. Bernardo, se a.cba a me· 
dicina de todas as feridas, o soccorro de todas 

· as 'Decessidades, a. reparação de todas as faltas, 
a copia de todos os proveitos. 

A oração, dizia S. João Climaco, e a recoll· 
ciliação com Deus , a mãe das lagrimas ,  ·a 
propiciação dos peccados . . . a fo·nte das virtu· 
des, a dispenseira das graças : oratio . . . recott· 
cilialio Dei, lacrimaruttt mater 1 peccatorum 
propiti'atio , {mrs virtutum , gratiarum ministra. (Scaloo gr. tl.) 

Com a. oração,  diz S. Lourenço Justinia.no, 
os pensamentos se purificam, os sentidos se 
fazem castos , o entendimento se illustra , a 
lingua se refrea , o ensino se suspende nas 
cousns altas, toda. a alma se tme com Deus. 

A quem Deus quer sa.lvm· , dizia. Santo 
Agostinho , concede orar: q_uem Deus vult sal· 
vare, àal orare ! - E S. L1gorio proferi o esta 
uotavel sentença : Qnem ora salva-s e !  . . .  quem 
não ora perde-se !  porque aquelle que pede com 
fé e perseverança as graças necessa.rias parn. 
a salvação as alcança infallivelrnente : omnis 
qui petil accipit. •rodos o que se sa.lvar11.m, 
conclue S. Ligorio , salvaram-se pela oração. 
Todos os que se condemnaram, condemnaram
se vor falta de oração: e seu maior desespero 
no inferno será ver qu e  fa·cilmente se poderiam 
salvar pela oração, quando já infelizmente não 
será. tempo de recorrer a este auxilio. 

A oração é o grande meio estabelecido por 
Deus para obtermos a graça e a perseverança 
final , como semear é o meio de colher , como 
respirar é o meio de viver. 

O Redemptor do mundo formulou a neces
sidade d'este acto fundamental da Religião com 
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esta divina sentença : cumpre orar sempre , l 
não desistir ;amais I . . . 

E S. Paulo 1 promulgando este preceito na 
Egreja nascente , dizia aos Thessalonicences: 
Si1te inlennissione ora/e: orái sem cessar ! que, 
verdade é ,  só com as nossas forças, nem com 
toda a nossa boa vontade , não poderíamos 
cumprir este p1·eceito da oração , quid oremus 
sicut oPor/e/ J<zescimus, diz o mesmo S. Paulo, 
não sabemos fazer oração como convém , mas 
temos por mestre e guia o Espírito Santo que 
dentro de nós, ora por nós, com gemidos inex
plicaveis ; Elle é que enche nosso coração de 
suavidade e nos ensina a chamar a Deus com 
o doce nome de Pai. E Deus que penetra os 
corações bem sabe o que deseja e falia o Es
pírito Santo que nos 'ajuda a orar , e a pedir 
cousas conformes á vontade do mesmo Deus. 

II. 
O auxilio do Espírito Santo não sómente 

satisfaz á necessidade do preceito, e á colheita 
dos fructos da oração chega até a tornar fa
cillimo e suavis imo o exercício da oração, 
quer mental, quer vocal. 

O Espírito de amor q_ue procede do Pai e 
do Filho 1 o Divino Espu-ito 1 que Jesus nos 
enviou, ajuda nossa fraqueza., com a unção de 
seus dons, e nos communica a piedade que nos 
inclina a orar em todo tempo, com toda forma. 
de supplicação, a toda hora, em toda occa.sião, 
em todo logar, em qualquer posição. 

Nosso coração póde sempre subir para Deus: 
St�rsttm corda / Habemus ad Domimt m !  

Não h a  circumstancia que nos possa impe
dir de nos lembrar, com respeito, da presença, de De� , e de elevar á. Elle a nossa alma., 
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ÜCCUpaçilo nenhuma. nos póde privar de invo
car internamente o Nome, o Coração de ]es�{S1 
de Maria., de S. J osé1 e de implorar seu auxilio. 

Para orar não e preciso ter talento nem 
eloquencia. , basta ser mi'seravel e conhecer sua 
propria miseria e sua fraqueza. Nossa eloquen
cia são nossas miserias e necessidades, ·nossas 
d6res e angustias. Um coração contrito e 
lmmillrado é a melhor oração, prostrando-se 
aos pés de Jesus nunca. deix:ru:á de tocar o 
misericordioso Coração' do Salvador do mundo, 
n1mca será d'Elle repellido : cor contritum ef 
humilialum, Deus, non despicies I . . .  

Quanto á e:ffica.cia da oração o mesmo Deus 
empenhou sua infallivel palavra : todo aquelle 
que pede recebe I Não é sómente o justo , diz 
um mterprete , que tem certeza de obter , é 
tambem o pecca.dor , omnis, sive justus , sive 
peccator sit. E se o Senhor, diz S. Bernardo, 
não nos dá a graça que pedimos, dá-nos outra 
que sabe ser mais ufil para nós: aut dabit quod 
pelinms, aul quod nobis noverif esse utilites. E 
passarão o ceo e a. terra, disse o Verbo Eterno 
humana.do , e não passará a. minha palavra. ! 
0' sublime, e ó profundo, 6 ineffavel mysterio 
da oração! Que torr�ntes de consolações en
cerras em tua necess1dade, em tua e:fficacia., e 
facilidade ! 

rn. 
Todos não são chamados ao Apostolado da 

prégação da. palavra de Deus , mas todos po
demos exercer o Apostolado da. Oração, do 
Sacrificio, e da Reparação. 

Este foi o Apostolado de Jesus , de Maria 
de S. José na sua fugida ao Egypto, e na 
solidão de Na.zareth por tanto'S anuos de vida 
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occulta. Apostolado humilde aos olhos dos 
homens , glorioso porém e fecundo diante de 
Deus. E' o Apostolado que Jesus continua no 
céo e no altar : no céo , diz S. Paulo , vivendo 
sempre para interceder por trós , semper vivem 
ad útierpella1tdum pro nobis, e no altar em que 
milhares de vezes cada dia se immola , e no 
Sacran'o, em que, dia e noite, reside sem cessar, 
orando e o:fferecendo-se pMa a salvação dos 
homens. 

A este Apostolado são chamados todos os 
christ1tos, sem d.istincyã.o, moços e velhos, vir
gens e mães de família, ricos e pobres, sacer
dotes e leigos ,  religiosos e seculares 1 pois é 
vontade de Deus que oremos todos, ui'IS pelos 
outros1 e intercedamos pedi�tdo a conversão dos 
peccaaores. Esta é porém a obri�ação ma.is especial da 
Guarda. de Honra, que a.eve tomar parté mais 
activa e mais generosa no Apostolado da Oração 
e da Repa,·açào. Quaesquer que sejam nossos 
talentos naturaes, ou os dons que recebemos de 
Deus , o dom i�testimavel da oração concede��· o 
a todos, e o dom da. oração conh'nua , a todos 
os instantes do dia e da noite concedeu-o mais 
particularmente á Guarda de Honra do SagTado 
Coração de Jesus pela qual em toda a. redon
deza. da, terra , é dirigida sem cessar a precio· 
sissima ojj'erla do sangue e agua do Divino 
Coração terido , em Sacrificio de adoração , de 
acçào de graças, de impetração, e de propicio· 
ção e Reparação. 

Felizes os Gua1·das de Honra fieis á sua 
gloriosa missão , a seu fecundo Apostolado da 
oração! De toda sua vida pódem fazer , em 
união com o sangue de Jesus , uma ora!(ào 
uma offerta continua. 
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Assim , todos os actos ,  todos os trabalhos 
e soffrimentos, os passos todos, as respirações 
todas pódem transformar-se em orações. Orar 
sempre, diz Santo Agos'tinho, é sempre des�jar 
e procurar sempre agradar a Deus I . 

Tal deve ser a. vida dos Guardas de Honra, 
e com mais perfeição das almas que Deus 
chama a serem Victimas Reparadoras. 

Tal foi a vida da B. Margarida :t.faria 
escolhida pelo Sagrado O oração de Jesus , e 
formada pela Virgem Reparadora. para ser um 
sattc#tario de oração , um a/lar de Sacrijicio e 
de Reparação. . 

c Minha filha, ilisse-lhe, um dia, Jesus, queres 
dar-me teu coração para n'elle desca.nçar meu 
amor desconhecido e desprezado pelo mundo ?• 
- •0' meu Jesus, respondeu a Santa, me 'per
gunt.a.is se eu quero , mas bem sabeis que sou 
toda vossa! . . .  • - cPois eu quero fazer de ti, 
disse Jesus, um Sancluario e de teu coração um 
:tltar . . . Um Sanctua.rio de oração , um altar 
de sa.crificio ! ! Escolhi este altar para offerecer 
a meu Eterno Pai sacrificios que applaquem 
sua divina. .fustiça., e para Lhe dar uma gloria 
infinita pela offerta qlte Lhe farás de mim e de 
ti, unittdo-te a mim em um só sacrificio de ex
piaçâo e de sto�pplt'ca pela conversão dos pecca· 
dores.• 

Fiel á missão que recebeu de Jesus, a. ge
nerosa amante do Sa�rado Coração, modelo da 
Guarda de Honra , VIveu em oração continua, 
em sacrijicio perpetuo de reparação pelos pe'a·a· 
dos do tmmdo e pela conversão dos peccadores. 

Por diversas vezes dignou-se o Divino Re
demptor animar sua fiel esposa no desempenho 
da missão que lhe confiava , e na occasião do 
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Jubilao de 1682, disse-lhe estas notaveis palav
ras : • Chora e suspira , minha filha , por meu 
Sangue den-amado inutilmente sobre tantas 
almas que d•elle abusam. Elias contentam-se 
de cortar ns más hervas dos vicios que cres
ceram em seus corações , e não querem arran· 
car as raizes dos peccados. Ai! d'estas almas 
que ficam manchadas, e que não se refrescam 
no meio da fonte de agua viva I Roga por 
ella , minha filha ,  porque se não se emenda· 
rem descarregarei sobre alias o peso da minha 
.Justiça vingadora ! Roga por ellas l . . . Uma 
alma j�tsta póde aica�lçar o perdão _de mil 
crimi,1osos /» · 

Felizes os Guardas de Horu·a que entrega
rem seus corações ao Sagrado Coraçtw de seu 
Divino Rei, pa-ra se transformarem em Sanc
tuarios de oração , em altares de sacrificios ! 
Felizes os que se consagrarem a aplacar a 
divi.Jla Justiça, a obter do Pai celestial a con· 
ver ão de seus filhos ingratos !  Felizes os 
Guarda. de Honra que entrarem com zelo e 
fervor na plmlmtge d'aquellas almas justas que 
pódem alcançar o perdào de n'lil criminosos I . .  

..._.1tt • .:. • 
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CAPITULO IV 
Sacrlllcio� e Hostias que agradam ao Sagrado Coração de 
Jesus e Lhe dão verdadeira Reparação. Admiravels ex

ernplos1 em todos os tempos da Egreja, e em nossos 
diasl otferecldos á Guarda de Honra . 

.. Âtnbulal� in diltction� sicut d 
Chrnltu diluil , .. , t1 tradidit $l!fllli!· 
ip.oum pro tU>In$ obllltionl!fll ti hostillnl 
Dto.• 

•Andai em caridade, como Jesus
Christo que nos runon e Bnt.regou
se pox nós em sacrific.io o l1 ostin •r;radavcl " Deus.• Epl1. V. 2. 

I. 
E' á. Guarda d� Honra que parece dirigida 

esta bella exbortnção de S.' Paulo aos cbris
tã.os de Epheso. Não se contenta o grande 
Apostolo ccom mandar e rogar que se façam 
u:�. Egreja de Deus supplicas ,  orações de in
tercessão , petições por todos os homens , po1· 
ser este exercicio agradavel a nosso Senhor 
que quer que todos se salvem ,• vai além da 
Oraçáo e recommenda aos primeiros christãos 
que sejam imitadores de Deus como fil110s 
muito amados ,  qne andem na caridade de 
Je u s ,  e ,  como Elle entt·egou-.se por nos em 
sacrificio e hostia, tambem se offereçam em n.
crificio, em ho tia de expiação pela salvação de 
todos. Similhante Sllpplica dirigm aos fieis de Ro
m:\ dizendo-lhes •pela misericordia de Deus, vos 
rogo, i.rmiios, que off'ereçais vossos corpos como 
11ma hostia viva, santa, agradavel a Deus l• 

Supplicas tocantes 1 que nós tambem , em 
nome do Sa�rado Coração de Jesus, dirigimos 
á sua. qu eria.a Guarda. de Honra. 
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Afim de cumprir . a. nobre missão que lh!J e 
confiada de dar gloria, amor, repa.xação ao seu 
Divino Rei, afuri de estabelecer seu Reino de 
misericordia e de paz em todos os corações, 
afim de alcançar o perdão e a salvação dos filhos 
ingratos, já não basta a Oração, não ba ta inter
ceder pelos peccadores , é preciso tambem o 
Sacrificio, é necessa.ria a Hoslia de immolaçàq, 
a Victima de e:�:piação. 

Não se contentou o Divino Redemptor com 
dizer á. B. Margarida Maria que d'ella faria um 
sa11ctuario de Oração, acrescentou que faria do 
puro coração de sua Esposa um altar de SM��jCcio! 

Disse-lhe mais em outra visão : • · a fi
lha, e�t quero dar-te meu Coração, mas é Preciso 
primeiro que a Elle te tmlreo-ues como 17ictima 
de immolaçào l �ara. afastar dos pecca.dores os 
castigos da divma Justiça.» 

Renovou então a :fiel Esposa o Sacri.ficio de 
todo o seu virginal coração, offereceu- e como 
lzostia de reparayão, immolando á Divina Von
tade de seu Jesus , toda sua alma , com todas 
suas p otencias , todos seus affectos1 todos seus 
sentidos , toda sua vida 1 e mil vidas , se as 
tivesse, e tudo sacrificou para so:ffrer em tudo, 
quantos tormentos seu Divino Esposo quizesse, 
atá o dia do juizo final , se Lhe approuvasse 
aceitar sua off'erta , para a gloria de seu Pai 
cele tia! e para a salvação das almas ! 

Aceitou o Redemptor do mundo a hostia 
viva , santa , virginal, que se o:lferecia a seu 
amor em reparação 1 e para a salvação das 
alma..s. Aceitou o sacrificio universal e abso
luto de sua. fiel Esposa , e suste11tando , com 
immenso amor, a. fraqueza da virgem, sobre 
ella Sesoarregou todo o peso da sua cruz, deu
lhe a beber toda a amargura de seu calix 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{3 161 8*-
I - ' 

fez-lhe sofi'rer os hmTores da :Bagellação; cra
vou-lhe na cabeça. a dolorosa corôa de espinhos, 
fez-lhe sentir as pontas a.gudas dos cravos e 
os indizíveis tormentos da crucifixão. 

o· innocente cordeiri'lha, ó suave e pia vic
tima de ex-piação , que graças recebeu, que 
graças mereceu a. favor dos peccadores , quão 
ps.recida. tornou-se com seu Jesus crucificado 
e immolado pela salvação do mundo e para dar 
a seu Pai celestial reparação pelas o:ffensas de 
seus ingratos filhos !  

A Guarda de Honra é por Jesus convidada 
a tomar uma parte mais activa e mais gene
rosa no espírito de Sacrijicio e da 1-lostia de 
expiação n'estes dias máos, que vamos atra
vessando, dias de provações, de combates e de 
soffrimentos para a Egreja perseguida, calum
niada pelos seus inimigos como o foi seu Divino 
Esposo em sua sacrosanta Paixão. As armas 
com que devem combater todas a::; pbalanges 
da Guarda de Honra e vencer os adversarios 
de seu amado Rei são, a supplica, a oração, o 
sacrificio , a immolaçào do amor proPrio pela 
htttnildad_e 1 da vontade J::oPria pela obedienct"a, 
dos sentidos pela mortillcãyã o ,  de todo o ser 
pe la conformidade com a divina vontade : esta 
e a Hostia mais agradavel ao seu divino Co
ração : meli'or est ohedienlia q11am victimae. 
(I Reg. XV 22.) 

II 
Afim de que se imprima profundamente em 

rodos os corações da Guarda de Honra o de
sejo do Sagrado Coração de Jesus , citaremos 
mais alguns exemplos _ escolhidos nas vidas 
d'aqnella.s almas que Deus suscitou na sua 
Egreja. para modelos e guias· no caminho do Céo. 

Guard<o <U Elonra. 11 
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1.0, Lê-se na. vida de Sa.?ta Gertrudes que 

por diversas v�zes , seu D1vino Esposo J esns 
revelou-lhe_ o a�rasado amor de seu Sagrado 
Coração, a 

_
mgratuliio dos peccadores para coro 

Elle, e pe?io-lhe que 01:asse e fizesse penitenci� 
e s� sacrificasse para. alcançar a salvação de mu1tos que andavam no caminho da perdição 
e dos quaes lhe mosti·ou o logar no inferno, 
se não se convertessem com as orações e sacii
ficios dos justos : ficou a piedosa virgem tãD 
commoviàa e affiicta do lastimoso estado dos 
peccadores que quando d'elles se lembrava 
era um penetrante punhal que lhe atravessava. 
o coração, e se lhe fôra possível teria ido pré
gar7lhes e convertel-os , e já que não podia 
por sua pessoa fazer este ministerio , persua
dia a sacerdotes santos e doutos que o fizessem 
e se dedicassem á. instrucção e conversão dos 
peccadores: e muito ro"'ava a. Deus e Lhe 
pedia com la.grimas e sacrificios que enviasse 
ta.es obreiros ás suas vinhas que convertessem 
o mundo todo á seu divino Senhor : pelo que 
oft'erecia muitas penitencias , missa�, preces, 
communJ1ões e sacrificios de perfeita caridade. 

Avivou muito as chammas d'este fogo sa
grado , que ardia em seu peito virginal , uma: 
visão em que a Sa.ntissima Virgem sua Mãe 
appa1·eceu -llie mais resplandecente que o sol, 
abrigando debaixo do seu manto muitos ani
maes immundo s ,  como cobras , víboras , escor
piões e lagartos ,  com que lhe deu a entender 
a. Mãe piedosissima. dos peccadores o amparo 
que dava a todos os que se acolhiam á sua 
protecryão ; e assim llie ensinou a zelar a. Sal
vação das almas peccadoras o que Sa.nta 
Ger�rudes fez com todas a,s forças de sua aJma., 
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por todos os meios possiveis de orações mis
sas, communhões e continuas sacrificios.

' 

_ Estando um dia a zelosa virgem em oraçao a offerecer ao Eterno Padre o Divino San
gue de Jesus peln. conversão dos peccadores. pela. salvação do mundo todo , :ficou suspensa. de sentidos e vio-se na presença de Deus, com uma corrente de ouro na mão, pela qual trazia 
ao seu divino enhor muitos pecca.dores, tiran
do-os da lama dos vicias e entregando-os, 
como ovelhas perdidas ao bom Pastor : do que 
ficou a Santa gostosíssima e sahio muito mais 
infla=ada no zelo das almas cuja salvação 
dili�encia·va com apostolico fervor, e a.rden
tissuna caridade. 

2.0 Estava Santa Ca.tha.rina de Senna. em 
fervorosa oração offerecendo-se á Divina. Von
tade de seu Pai celestial : c Filha minha, disse
lhe o Pa.dl·e Eterno , o que eu quero , é que 
()ri!S e te immoles pela conversão dos pecca
dores ; o que te recpmmendo com todo affecto, 
o que deves fazer com fervor e perseverança 
ê apP.lacar minha justiça, obrigar-me com teus 
sacnficios a perdoar aos culpados,  fazendo-me 
violencia. com tuas la.grimas e orações para. 
que lhes conceda graça e misericordia, pois são 
as supp!icas, os genúdos e sacrificios d aquelles 
q11e me amam, que de mim alca1tçam a salva
ção do mundo I• 

•O que te peço a ti e a todos os meus 
fieis servos e amigos é que implorem sem 
cessar o perdão elos ingratos filhos que me 
offendem.� 

Admiravelmente cumprio essa virgem fiel 
a. vontade de seu Pai celestial, e de eeu Divino 
Esposo, e amado Jesus. 
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Estando a. morrer nm rico negociante da 

Senna 1 homem desalmado 1 grande blasphema
dor 1 inimigo de Deus e esca.ndalo da cidade, 
nada podia abrm1dar aquelle corayão endure· 
cido na maldade : todos os esforços empre�
dos pelo Vigario e por outras pessoas de pie
dade foram baldados. Mas entrando a santa 
vú-gem Oatharina em tão renhida batalha, 
alcançou uma grande victoria. Passou uma 
noite inteira em oração a lutar contra seu 
Divino Esposo afim de applacar sua justiça e 
commover sua misericordia a favor d'aq_uelle 
desgraçado peccador, offereceu-se em exp1ação 
para receber sobre si os castigos que o mise· 
ravel merecia, e o bom Pastor acceitou essa agra
davel hostia de Reparação ; entrou em si o 
peccador rebelde , pedio perdão a Deus e aos 
homens , confessou-se com grande contrição 
fez piedoso testamento , e moneu como bom 
christão. 

Dous insignes facinorosos sentenciados â 
mol'te por muitos crimes 1 tinham de ter 8S' 
carnes atenazadas , as mãos e os pés cortados 
nntes de serem enforcados, e em legar de chorar 
seus peccados , e de implorar a divina miseri· 
c01·dia, vomitavam contra Deus horríveis blas· 
phemias, cheias de infernal desespero. Oommo· 
vida de compaixão nossa virgem , posta· em 
oração, vio o fastimoso estado das almas d'esses 
criminosos, e percebeu uma legião de demonios 
que soprava.m-lhes aos corações seu horrível 
c diabolico desespero. Resolvida a sa.lvar 
essas almas desgraçadas pedio e alcançou licença 
de entrar no carro que havia. de levar os cri· 
miriosos ao snpplicio ! Que faria essa pomba 
entre gaviões ? . . .  ou essa. cordeirinha entre 
ferozes leões? , Ah I quanto p6de a. caridade 
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de uma in:nocente victima de re:varação ! ! I . . .  
Revestida da sua virginal modest1a1 fortalecida 
com graça de seu Divino Esposo, entrou Catha
cina no carro , offerecendo-s e ,  para dar a vida 
se possivel fôra em lugar dos criminosos , e 
para soffrer os casti�os que mereciam : tanto 
heroismo tocou o piedoso coração de Jesus 
qne apparecen tão chagado , e ensanguentado 
aos dons peccadores J. e tanta contrição lhes 
in spirou que se desnzera m em pranto . . . 
Pediram confissão, destestaram o mal que ha
viam feito e com muitas lagrimas declararam 
que seus crimes mereciam maiores e mais 
o1·ueis supplicios do que iam a padecer. 

3.• Muitas noites inteiras passou Santa 
Thereza a pedir, com instantes orações e gran
des peuitencias , a conversão dos hereges e 
dos peccadot·es. Ella quizera dar mil vidas, 
quizera so:ffrer mil mortes nos mais horríveis 
tormentos para salvar uma só alma. Ella cho
rava, sem cessar, aos pés de seu Divino Esposo, 
os crimes e abominaveis sacrilegios commetti
dos pelos hereges e quizera expial-os com a 
effusão de seu. sangue , que muitas vezes o:ffe
recia e derramava com terríveis discip]jnas, 
cilicios e B.a�ell ações que dilaceravam seu corpo 
virginal. V1veu quarenta annos no exercício 
da mais ardente oração , e das obras de ex
piação , para applacar a justiça de Deus e 
alcançar a conversão dos peccadores. A. este 
fim é que tanto trabalhou e tanto so:ffreu na 
fundação de tantos conventos de Religiosos 
e de Religiosas , que se consagrassem a Deu s 
para a. salvação de muitas almas , e foi in
finito o numero das conv-ersões que alcanyou 
com suas orações e sacrificios , por si , ou 
por seus filhos e suas filhas , n.i!.o sómente na 
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Europa , lllB.s entre as nações babaras. A 
este fim é que se offerecia em holocausto per· 
petuCJ de expiação , e que insaciavel de cruzes 
e de soffrimentos exclamava : au/ Pali, ard 
mori, ou soffrer ou morrer I !I que bella. hostil� 
de expiação ! 

4.o O mesmo espírito animava Santa. Maria 
Magda.lena de Pazzi, esse Anjo de m·açã2J essa 
virginal filha. de Maria , suscitada na .t;grejs 
pelo Divino Esl!oso para continuar a vida de 
sa.cri:ficios ,  de mtercessão 1 e de expiação �a 
zelosissima .Santa. Thereza. Que dire1 do amor 
com qne se offerecia a. seu Jesus para ser 
immolada em sacrificio com o Divino Cordeiro 
e pregada. na cruz juntamente com Elle, como 
Viclima de reparação dos peccados do mu11do? 
Que direi das insta.ncias com que recomroen· 
dava ás suas religiosas que se o:fferecessem, 
com ardor , em oração continua , :pela salvação 
das almas remidas com o sangue de seu Divino 
Esposo? I . . . Dando-lhes ella. o mais bello 
exemplo, sua co1111ersação eslava snnpre no cio, 
só a pirava a dar gloria , amor , reparação a 
seu Jesus, a convel'ter-Lhe todos os corações, 
e n'elle estabelecer o reino do divino amor: 
cO' amor , ó amor , exclamava ella abrnçando 
um crucifixo ,  6 amor, ninguem vos conhece ! 
Ninguem vos ama ! . . .  • E tal era seu desejo 
de vêr Jesus conhecido e amado , tal o seu 
zelo da salvação das almas , e conversão dos 
peccadores que além das orações e sacrificios 
qne fazia quizera. ir prégar ao mundo todo : 
0' amor , ó amor , 6 amor , clamava ella , dai
me uma vo:2 tão forte que seja ouvida do orien
te ao occidente, em todas as partes do mundo ! 
Para que todos vos conheçam e vos amem, 
como o verdadeiro amor . . . .  » Para converter 
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todos os peccadores chamava. sobre si todas ' 
as �enas e dôres, todos os tormentos que Jesus 
soffi:era na cruz,  e tal era o ardor com que 
a ph·a.va a ser crucificada com Elle, que já não 
di�ia. com Santa Thereza.: oH soffi·er ou mor
rer I . . .  senão : •so.!frer I sojfret·, ó meu Jesus, e 
viver para so.ffrer mais I soffrer e não morrer 
para não deL"Cat· de so.lfrer 1� E taes eram as 
dôres 1J_ne padecia interiores e exteriores ,  em 
união com seu Jesus cn1 cificado que lhe fóra 
im�ossivel viver se a mão omnipotente que a. 
fena não lhe conservasse a vida mil vezes offe
recida e sacrificada. por essa virginal victima 
de Reparar-ão I 

5.0 Não menos admiravel foi o espiríto de 
oblação e de exPiação de Santa Veronica de 
Juliani, a qnal, herdando o heroismo das mais 
dedicadas Esposas de Jesus crucificado, parecia 
exceder a todas no desejo de ser irmnolada, 
como viva lzostia de caridade, em sacrijicio de 
reparação. Verdade é qne havia sido escolhida 
pelo proprio Jesus-Ohristo , em diversas reve
lações referidas na vida d'ella, afim de servir 
de mediadora mtre os peccadores e sua divina 
;usliça, e para atear cada vez mais n'ella. o zelo 
por esta mediação , deu-lhe a conhecer a feal
dade da ingratidão das creawras , a horrivel 
malicia do pecco.do , e os castigos com que e 
panido no tempo e na eternidade. cPerdão, 
meu Jesus , perdão pelos ingratos ! exclamava 
ella ; descarregai sobre mim todos os golpes 
da vossa justa colara , todos os anathemo.s e 
raios da vossa infinita justiça e perdoai aos 
peccadores , e sal vai as almas transvjadas I . . • 

Ouvio o D ivino Redemytor os clamores de 
sua virginal Esposa, o.ce1tou-a como victima 
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de expiação e íori.Uil tanta-s as penas que soffreu 
que chegou a e?Jlerim.entar em vida os pro
pn"os tormentos do infe1-no excepto a pena do 
dmmro 1 ou privação de Deus ; e taes eram os 
soffri.meutos d'esta hostis. virginal que muitll!l 
vezes chegou a chorar lagrimas de sangue, 
como a.sseveraram · testemunhas de vista , nos 
depoimentos do processo da sua canonisaç.li.o. 
- cEn mesma , diz Soror Florida Ceroli , no 
seu depoimento , eu mesma a vi chorar com 
lagrimas de sangue verdadeiro que eu mesma, 
compadecida , enxuguei ; e foi na occasião em 
que rogava pela conve1·são de um peccador cujo 
nome calo por devido respeito : e eu ouvi que ella. 
disse na minha presença : •ora pois 1 cobremos 
animo, pois espero qlfe ganhat·cmos esta alma.• 
E sei com certeza que se converteu, e que foi 
publica e n otoria. essa conversão , como foi 
santa a morte d'esse peccador convertido.� 

Orações tão fervoro as , nascidas de uma. 
caridade tão ardente, de uma. virgem tão gene
rosa que se offerecia toda como victima de 
propictação, não podiam deixar de subir até o 
throno da misericordia , e nem podiam deixar 
de ser ouvida-s pelo compassivo . .  Coração de 
Jesus. Assim foram innumeraveis as conver· 
sões �ue alcançou esta virginal bostia, como 
foi illi.mitado o zelo e m  que ardeu , até ser 
consumida de dôr e de I.UilOr , como Jesus
Christo na cruz. 

m 
Bellissimo exemplo para as almas generosas 

da Guarda de Honrn.l Nem todas, é verdade, 
são chamadas a tão sublime heroismo de immo
laç.ão , mas todas devem aspirar á perfeição do 
seu estado, cada. qual na. sua vocação : e uma 
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alma que aspira á perfeição, disse Jesus-Ohristo 
8 Santa Thereza, uma só alma é mais preciosa 
aos meus o!IJOs que mil outras animadas de 
seutimentos vulgares. Não disse uma alma per
feita, mas uma alma que aspira á perfeição ! 

A.ffervorem-se pois todas as phalanges da 
Guarda de Honra e aspirem, com todas as véras 
da sua alma , á perfeição que seu Jesus lhes 
quer dar, para terem parte no Apostolado da 
oração, do Sacrificio, de victimas fÚ immolação, 
de que nos deram tão bellos exemplos don
zellas delicadas , virgens consagradas a Deus, 
verdadeiras Hostias de entidade e de expiação/ tão a.�rada.veis ao ' agl'ado Coração de Jesus . 

Po1s se uma alma jnsta, conforme outra pa
lavra da Eterna Verilade, póde obter o perdão 
de mil criminoso , qua..ntos milhares de pecca
dores poderão salvar as almas ju tas da Guarda 
de Roma , as almas fieis á Missão que lhes é 
confiada pelo doce Cora9ã.o de Jesu s !  Novo 
appello fez em nossos dias o Divino Redem
ptor ás almas generosas, inspirando e pedindo 
a instituição de uma nova congregação de 
Servas do Sagrado Coração, que se dedicam 
e consagram a Deus, como Hoslt"as de exPiação, 
e Victimas de reparação pelos peccados do 
mundo, e para alcançar o perdão <los crimino
so e ingratos filhos de Deus. 

N'esta recente congre�ação entraram don
zellas de illustres familias de F rança . No 
curto e.spaço de seis mezes , quatro das pri
meiras Servas do Sagrado Coraçtio de Jesus 
motTera.m de modo sobrenatural , depois iíe se 
oferecerem em sacrificios, como hostias de re
paração , com sentimentos de tanta alegria e 
tanto amor que apressaram a hora da sua 
morte preciosa !  Victimas escolhidas ! Flor da 
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nova. commn.nidade ! A primeira. que falleeen 
era irmã. da Superiora e tinha dotes da natn
reza. e da graça em gráo extra.ordinario. A 
ultima, virgem filha verdadeira da Virgem lm· 
maculada , morreu em transportes de divino 
amor : não foi possível moderar-lhe as vivM e 
angelica.s aspirações para o Sagrado Coração 
de Jesus : ass:im n'umà. divina. aspiração des· 
prendeu- se - lhe a alma do corpo virginal e subia 
á. visão -da infinita formosura. Esta Serva do 
Sagrado Coração possuia na tena uma fortuna 
de mais de um 111ilhão de fn�ncos, quatro em/os 
cot1fos de reis que deixou para obter a corôa 
da virginida.de, a palma da gloria do céo. 

Estes nobres exemplos , dados em nossos 
dias, recordam o o.dmiravel heroismo das Vir· 
gens Jl1artyres da Egreja primitiva. Salve, in· 
vincivel <rhecla ó innocente Prisca, � illustre 
Catharina, ó iuclyta Cecilia, ó sua vi sim& Ignez, 
ó pombinha Eulo.lia ! ó virgens gloriosas, flor ds 
humanidade, ideal da nobre formosura, da casta 
virgindade, da generosa virtude que den·ama seu 
sangue pela fé, pelo amor de Jesus crucificado, 
e em expiação dos horrores do paganismo I . . .  

A inva ã.o do paganismo moderno nas ideia.s, 
nos costumes , nas fumilias e nas sociedades, 
denamando todos os princípios de corrupção, 
e renovando as perseguições contra J elfuB· 
Ohristo e contra sua EgreJa, o Divino Redem· 
ptor do mundo · uscita uma nova g eraçã� filhos 
e filhas de seu Sagrado Coração, e do voração 
Imma.culaào de sua Mãi Virginal, para que se 
dediquem , pela oração, pelo sacrijicio , como 
victimas de expiação, a re�enera.r o mundo, com 
a �tude de seus exemplos , e ,  se necessario 
fOr , com a. effu ão de seu sangue , e com 11 
oíferta de sua vida. 
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A Rctaraçãe é t�U�to mais neces aria. em 
nossos d1as quanto vai subindo o desacato da 
imp ie dadel o insulto da blasphemia, a loucura, 
o horror da profanação I 

Não se pode lêr sem horrorisar-se a rela
ção d'aquellas infe.rnaes reuniões n'alguns antros 
maçonicos de Pariz e de Lyão, em que os im
pios escarram na imagem adoravel do Divino 
RedemptorJ e calcam-na aos pés ! . . . Repar
tem, com cterisão , em communhões sacrilegas, 
hostias co1•sagradas, t1·azidas por más mu
JlJeres , ou consa({radas por mâos sacerdotes, 

· em missão de prof anação ! . . .  Um d'estes novos 
Judas , dizendo mi sa a Sa.tana.z , depois da 
consagração, vio de repente o precioso Sangue 
de Jesus ferver no calix consagrado ! . . .  Con
verteu-se ! . . . Chorou sua traição ! . . . E pro
cura repara.l-a com rigorosa penitenciai . . . 
Quem alcançou a conversão d'este desgrayado? 
. . . Quem lhe obteve o perdão do compassivo 
Coração de Jesus ? . . . E quem alcanyarà graça 
e misericordia por tantos in�ratos e criminosos 
que provocam a. divina just1ça ? , 

As orações, os sacrificios, as hostias, ou as 
victimas de reparação que o Sagrado Coração 
de Jesus pede á sua Gua.rda de Honra! . . .  

Sem duvida alguma aceitou Deus o sacrificio 
que Lhe offereceram com tanto fervor aquellas 
Servas do .Sagrado Coração, e coroando-as no 
céo, derramou na terra torrentes de graça e 
de misericordia. sobre os criminosos pelo quaes 
se haviam immolado essas ínnocentes hostias 
de expiaçã o !  E com · certeza aceitará as ora
ções os sa.crificios , e hostias que continuarão 

·a offerecer-Lhe pela conversão dos peccadores 
as victimas reparadoras da Guarda d'e Honra. 
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N'aqnellas mesmas horas em qne se reno
vam nas eaverns.s de impiedade os furores dos 
algozes do Calvario, estão prostados em d�ver· 
sos Sancfuart"os, ttove virgens , cmJsagradas· a 
Deus, ttove hostias que se oWereeem para aplacar 
a. dh-inajustiça e alcanç ar graya pelos culpados! 

N'aquellas mesmas horas ha tambem fervo· 
rosos Gu ardas de Honra em muitos seminarios 
e collegios e em muitas n:eguezias do orbe 
catholico, ha muitas almas genero as que ado
ram a seu Pai celestial e compenslto as o:ffensas 
que recebe de seus ingratos filhos. 

Seja este vosso zelo 1 esta. vossa dedicação, 
6 Guardas de Honra. do Brazill offerecei-vos 
sem cessar em união com a Divina Victims 
o:fferecida no Calvario ! offerecei-vos com mais 
fervor na vossa hora de guarda, como victimas 
de expiaçào, o:fferecei-vos q_uando assistirdes ao 
Santo Sacrificio da Mi !!a, Imm olai-vos no altn.r, 
como hostias pelos peccados do mundo, pelos 
peccados do Brazil, afim de alcançar a conver· 
são dos peecadores. E quando encontrardes 
algum d'esses ingratos que tanto penalizam o 
Sagrado Coração de Jesus, rogai por elle ! . . .  
Tomai sobre vós o anathema que merece vos o 
pobre irmão, pedi ao vosso .Pai celestial graça 
e mise1·icordia p elo filho culpado , offerecendo
vos a expiar por elle a sua in11ratidão! . . . Gol
locai-vos entre os raios da d1vina justiça e os 
prevaricadores, pedindo perdão por elles : assim 
andareis em caridade e como Jesus- Christo os 
entregareis em sacrificio, em hostia de expiação, 
agradavel a Deus 1 de quem alcançareis o per
dão dos culpados, a salvação dos nossos irmãos, 
e assim consolareis o Coraç.ão do vos o amado 
Rei e Salvador, dando-Lhe gloria, amor e repa
raçlto. 
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CAPITULO V 
Orações proprlaB para alfervorar os GuardaB de Honra, e 

para inspirar ás VlctlmaB reparadoraB os motivos e 

os meios de cumprir sua Missão 

§ L - ORAÇÕES AO SAGRADO CORAÇÃO ' 
DE JESUS 

I 
ACTO pE OBLAÇÃO 

Ecu CC�io / 
Eia-me aqui 1 • . •  

Heb. 107. 

O, Jesus 1 6 Redemptor meu dulcíssimo , per
mitti que unindo-me com vossas disposições, 

quando entrastes no mundo e pronunciastes 
vosso divino: Ecce v enio I eu "V os offereça 
hoje, pelas mãos de Maria immaculada, o Sac1·i· 
fieto completo, absoluto, perfeito, de todo meu ser. 
, Com este acto eu desejo dai: consolação e 
alegria o. vosso divino Coração ! . . dedicar-me 
a promover vossa gloria, o triumpho da Santa 
Egreja e a salvação de todos os homens, meus 
irmãos. 

0' Cordeiro de Deus sem cessar immolado, 
dignai-Vos aceitar meu pobre Sacrificio , para 
esses fins e interesses sublimes e sagrados, 
e em reparação da ingratidão dos peccadores ! 
Recebei minha oblação ! 

Eu Vol-o offereço na plenitude da vontade, 
e no jubilo do meu coração : ponho todo meu 
ser a vossa disposição : tornai tudo, dirigi tudo, 
immólai tudo o que é meu conforme vossa 
vontade ! 
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0' Deus amor, com vosso divino fogo con· 

sumi o meu holocausto I . . .  com vossa chalili!lll 
sagrada purificai-me totalmente em Vós ! 

0' Ma1·ia, 6 minha Mãe dulcissima. e imma
culada, dignai-vos de ser o Sacerdote de me11 
Sacrificío I 

Offertai-me á adoravel Trindade como. Lhe 
oft'erecestes, no Templo, vosso amado Jesus, o 
Isaac do vosso Coração ! 

0' Virgem SantissJma, que tivestes a. gloria 
de vos immolar com vosso muito amado Filho, 
e de assistil-o no seu sanguinolento Sacrificio 
da Cruz, fortalecei-me com vosso amor mater
n al ,  sustentai-me com vossa t.erna compaixão 
no caminho da Cruz, e no alto do meu Ca.l. vario I 

Alcançai-me a gra9a de ser ttma Hostia 
pura, santa, agradavel a Deus , e misericordio· 
samen.te aceita por Elle, em união intima. com 
a Divina Vú:tima sem cessar ofi'erecida sobre 
nossos altares, e dentro dos nossos Sa.crarios ! 

0' Jesus , dulcíssimo Salvador meu ! En 
contemplo com alegria e paz todas as conse· 
quencias de meu Sacrifimo. Quero ser por 
vosso amor uma Victima reparadora, sem ces
sar immolada. 

Aceito desde já todas as disposições de 
vossa divina vontade , entrego-me, com filial 
confiança a vossa paternal Providencia e desde 
já. reprovo as opposições que se poderiam le
vantar na minha natureza contra vossas opera
ções crucificadora.s e immoladoras do meu ser 
e de minha vida r . 

Vós �' que s ereis minha vida dulcíssima , 6 
meu unico e muito amado Jesus ! Deus meu, 
Senhor meu 1 Esposo meu ! Agradeço a vosso 
Sagrado Coração haver-me chamado a fazer· 
Vos o Sacrilicio de tudo o que e meu, e de 
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todo o creado para entregar-me a Vós, con
sumir-me em V ós 1 afim de ter com vos co nm 
só espirito , uma só vontade ! afim de sermos, 
ó Deus de meu Coração , um só coração no 
tempo, e na eternidade. Assim seja l 

II 
OFPERTA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRA

DOZIDA DO MANUAL DE OR QÕES DAS IRMÃS 
DA CARIDADE. 

Viva Jesus para sempre em 11ossos corações ! 
0' Sagrado Coração de Jesu s ,  ó incend.io 

de divino amor, eu Vos adorot Vos louvo Vos 
bemdigo , e Vos amo com toctas as potencias 
de minha alma !  

Offereço-Vos e consagro-Vos hoje e para 
sempre todos os meus pensamentos , minhas 
palavras e obras , meus desígnios ,  e meus de
sejos I Eu quizera offerecer-Vos, ó Divino Co·
ração, tantos actos de amor, de gloria, de honra 
e de louvor quantos Vós offereceis a vosso 
Eterno Pai ! 

Dignai-Vos ser, ó meu D eus , pela. vossa 
piedade , o Reparador de minhas culpas e de 
meus defeitos , o protesto de minha vida, meu 
amparo , minha esperan ça. na. hora da. morte I 
A mesma graça Vos peço em favor dos enfer
mos e agonisantes , e por todos os peccadores 
do mtmào, aos quaes, Vos supplico, âignai-Vos 
applicar os merecimentos do vosso preciosíssi
mo Sangue !  Applicai-os tambem ás santas 
almas do Purgatorio. 

0' o.doravel0oraç1io de Jesus, essas graças que 
vos peço, continuarei a ped.il-as a todos os ins
tantes do dia e da noite, por todas as minhas 
aspirações e respirações 1 até o ultimo alento 
de minha vida ! Assim seja! 
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m 
SAUDAÇ0ES DA B. MARGA.RID.A. MARIA DO SAGRADO 

CORAQÃ.O DE JESUS 
Ave, ó Coração de meu-Jesus, salvai-me! 
Ave, ó Coração de meu Creador, aperfeiçoai-me! 
Ave, ó Coração de meu Salvador, libertai-me! 
Ave, ó Coração de meu juiz, perdoai-me ! 
Ave, ó Coração de meu Pat� governai-me ! 
Ave, ó Coração de meu Esposo, amai-me l 
Ave, ó Cora.yão de meu Mestre, ensinai-me ! 
Ave, ó Coração de meu Rei, coroai-me! 
Ave, ó Coração de meuBemfeilor, euriquecei-mel 
Ave, ó Coração de meu Pastor, guardai-me ! 
Ave, 6 Coração de meu Jestts·.Mcnino, attrahi-me! 
Ave, ó Coração de meu Jesus morrendo na Crw�, 

satisfa.zei por mim !  
Ave, ó Coraç.ão de Jesus 110 Santissimo Sacra· 

menlo, alimentai-me ! 
Ave , ó Coração de Jesus em todos os vossos 

m;.•sterios e estados, dai-Vos a mim !  
Ave , ó Coração de Jesus meu Irmão , morai 

comm.igo ! 
Ave, 6 Coraç.ão de i1teomparavel bondade, tende 

piedade de mim !  
Ave,6 Coração magnijico ,resplandecei sobre mim !  
Ave, 6 Coraç.ito caridoso, derramai-Vos e m  mim! 
Ave , 6 Coraç.ão misericordioso , respondei por 

mim !  
Ave, ó Coração humillimo, repousai sobre mim ! 
Ave, 6 Coração pacientissimo, su'{>portai-me l 
Ave, 6 Coração fidelissimo, pagEU por mim! 
Ave, 6 Coração dulcíssimo, abençoai-me l 
Ave, ó Gora.ção pacifico, acalmai-me ! 
Ave, 6 Coração oelfissimo, encantai-mel 
Ave, 6 Coração nobilissimo, ennobrecei-me ! 
Ave, ó Coração balsamo precioso, conserva.i-�e! 
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Ave, ó Co1·açã.o hemdito , Medico e remedio de 

todos os nossos males, curai-me ! 
Ave, 6 Coração amante , fornalha tn·dente de 

amor, consumi-me !  
Ave, 6 .corayii.o �e oiesus , modelo de toda per· 

je1çào, illumma1-me ! 
Ave, 6 Coração, origem de toda felicidade, for

talecei-me ! 
Ave, 6 Coração, fonte de eterna hençâo, chamai· 

me, uni-me a. V 6s na vida. e na. eternidade ! 

IV 
OFFERTA P.AR.A SE FAZER NO PRINCIPIO DO DI.A, EM 

UNIÃO COM O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

O SS. P. Pio IX concedeu JOO dias de i1Jdul
gencia cada mez a. quem rezar no principio do 
dia. a seguinte 

ORAÇÃO. - 0' Senhor Deus Omnipotente, 
eis-me aqui em vossa presença. ! Eu me prostro diante de Vós afini de aplacar e honrar a. 
vossa Divina Magestade em nome de todas as 
creaturas. Mas como fazel-o sendo eu uma 
creatura miseravel e peccadora.! ? . . . a.h ! sim, 
eu o quero , porque sei que Vos glorificaes de 
se1· chamado Pai das misericordias , e que por 
nosso amor destes o vosso pro:prio Un�genito 
]i'iiJJO , o qual por nós se sacrificou sobre a 
cruz, e por nós continuamente renova sobre 
os nossos altares o sacrificio de si mesmo. 
Com esta con:fianç.a eu, creatura peccadora, mas 
arre}lendida , miseravel, · mas nca em Jesus
Chnsto me apresento diante de Vós e com o 
fervor de todos os Anjos e Santos , e com os 
a.ffectos do Coração immaculado de Maria, Vos 
offereÇo em união com o Sagrado Oorayão de 
Jesus , e em nome de todas as creaturas , as 

Guarúa dt Jlonro. 12 
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Missas, que presentemente se celebram, jnnta
me.nte com todas aquellas que se tém celebra
do, e hão de celebrar-se até o fim do mundo. 
Desejo pois renovar a o:fferta em todos os ins
tantes d'este dia, e de toda a minha vida, para 
render á vossa infinita Magestade uma honra 
e gloria digna de Vós , para aplacar a vossa 
ira e satisf'azt>r a vossa justiça pelos nossos 
muitos peccados para dar-Vos gTaças iguaes 
aos vosRos beneflcws, para implorar as vossas 
misericordias sobre mim e sobre todos os pec· 
cadores , sobre todos ós vivos e defunctos , e 
sobre a EgTeja universal, e principalmente sobre 
o seu chefe visivel, o Summo Pont:llice Romano; 
e finalmente tambem sobre os pobres schis· 
maticos , herejes e in.fieia , para que tambem /.. 
alies se convertam e salvem. - Amen. \ 

v 
.AOTO DE CONSAGRAÇÃO PESSOAL AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS 

(Da B. Margarida Maria) 
Eis-me aqui , ó Coração Sagrado de Jesus,· 

en me dou , me consagro a. vosso amor J Dou
Vos, consagro-Vos minha pessoa e minha vida, 
meus pensamentos , palaVTas e a.cções ,  meus 
trabalhos e so:fl:i-imentos. Não quero mais servir
me de parte alguma. de meu ser senão para 
amar-Vos, honrar-Vos e glorificar-Vos. 

E' minha. vontade irrevogavel pertencer-Vos 
totalmeirt.e, fazer e softi·er tudo por vosso amor, 
e renuncio para sempre a tudo o que Vos póde 
desagradar I . . . 

0' Comçào de bondade , sede minha. justi
ficação diante de Deus , e a.fastai de mim os 
raios de sua justa colara! 
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0' Coração de amor, em Vós ponho toda 

minha confiança. ! Temendo tudo de minha pr.op�a m�cia � fr!l-quez��; espero tudo de vossa 
l!llsencordia l Tira1 de uum tudo o que resiste 
a vosso amor ! Imprimi-Vos tão profunda
mente em meu coraçil.o que nunca mais eu possa 
nem separar-me, nem esquecer-me de Vós ! 

Vós sereis , pois , 6 Coração sagrado , de 
hoje em diante, o llll.Íco objecto de meu amor, o remedio de minha fragilidade, e guia da 
minha vida. e meu asylo seguro na hora. da 
minha morte. Este.fa meu nome escripto em Vós I . . . 

En Vol-o peço, 6 Coração piedoso, por vossa 
inflnita bondade ! . . . Concedei-me a graça, a 
felicidade e a gloria. de' viver e de morrer, por 
vosso amor, em vosso santo serviço ! Assim seja! 

VI 
OBAQÃO PAliA. PEDm A UNIÃO COM O SAGRADO 

CORA9Ã.O DE JESUS 

A V6s 1 ó Divino Coração de Jesus , a Vós 
o.spira tocta minha alma, todo meu coração, 
todo meu ser para comvosco me unir ! 

Realisai, ó meu bom Jesus, aperfeiçoai den
tro do vosso amante Coração essa união a que 
aspiro ! Uni de tal modo minha vontade com 
a vossa meu amor com o vosso que não for
mem mais qu e um só amor ! uma só vontade. 

Ah! só então é que tere1 achado a veràa
d ira. paz, o verdadeiro desca.nço, o verdadeiro 
gozo t a verdadeira santidade, a constunlllada 
perfe1çito, a �erfeita felicidade ! 

N'esta uniã.o celeste Vós me revestireis de 
vossas qualidades e virtudes, vossa humildade, 
ó bom Jesus passará a ser a minha humildade ! 
vossa ma�iàõ.o minha mansidão I Vosso zelo, 

12* 
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vossa paciencia e caridade serito virtudes mi· nha ! E completa será minha conformidade 
com a Divina Vontade , porque poderei dizer 
como S. Paulo : 

«Vivo eu, mas já não eu I pois vive em mim 
Jesus ! • 

Vivo no Coração de meu Jesus ! 
Vivo do Coração de meu Jesus. 
Vivo pelo Coração de meu Jesus. 
Só amo o que Elle ama i Só quero o que 

Elle quer! Só faço o que Lhe agrada ! qurz 
pia cita su1tl ei Jacio sei1�per I 

Ah !  veuha , venha em mim o vosso Reino, 
ó doce Coração de Jesus ! ãdvenial regmm1 
l!tum ! 

Comece em mim essa felicidade no misera
vel ex.ilio de minha vida para que continue 
no Céo a berodizer-Vos, amar-Vos e gozar-Vos 
eternamente ! Assim sej a !  

VII 
ACTO DE ADORAÇÃO REPARADORA AO SANTlSSll10 

SACRAMENTO 

0' Jesus meu Deus, meu muito amado, meu 
tudo! 0' rei solita.J:io e desamparado por tan
tos corações ingratos ! A vosso pés eu me 
prostro no silencio da adoração e do amor! 

Eu nada sou! Mas este nada Vos ama e 
qub.era. ver-Vos amado por todos os corações ! 

Do alto do throno de misericordia, em que 
vossa termu·a tanto resplandece, mandai vossas 
benções mais fecundas sobre vossa Eg;r:eja, sobre 
a sociedade t�a !  Estendei vosso sceEtro de 
amor sobre as almas que remistes sobre as 
nações que são heranya vossa, e ql1e o inferno 
Vos' quer roubar ! 
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Prendei a vosso throno todos os cora9ões 

com os laços de vosso amor! o· bom Jesus! 
servir-Vos é reinar ! Amar -Vos é triumpbar 
A.' vossa provid·encia paternal confio meus in
teresses do tempo e da eternidade ! Entrego
Vos tudo o que me pertence, todos os . que me 
são caros I 0 ' Rei, o Salvador, ó amado meu, 
em miq� rein(!.i ! E tudo em mim rege i !  

feu santo Anjo que a vossos pés me con
duzia guarde e conserve meu coração á. po1·ta 
de vosso Tabernaculo, meu posto de amor! , eja 
minha humilde - oração incenso que �uba diante 
de Vós I Seja toda minha vida uma adoração 
perpetua, um louvor incessante , uma continua 
reparação I 

Cada pulsar de meu corayão com verdade 
Vos dio-a : 

Eu 'V os amo , ó Jesus , e quem me dera 
D•amor por Vós me consumir 

Qual incenso em brasa, eu bem quizera I 
VIII 

ORA.QAO DO Sã.NTIS UlO PADRE PIO IX AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 

Abri-me o vosso Coração Sagrado , ó Jesus l 
Mostrai-me suas riquezas e seus encantos, uni
me com elle para sempre ! Sejam todas as res
p'trações , e palpitações do meu coração um 
testemunbo de meu amor , uma oração conti
nua. que , até durante meu somno , Vos diga 
sem cessar : cSim, ó meu Deus e meu Senhor, 
eu Vos amo ! . . .  Eu Vos consagro o pouco bem 
que faço ! . . . Eu Vos offereço re paracão pelo 
ma.l que commetti, e Vos peço a graça de poder 
compensai-o aflm de Vos louvar no tempo , e 
de Vos bem dizer e amar na eterniclade l 

Assim sej a !  
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IX 
ORAQÃO DE S. LIGORIO Á CHAGA DO• SA.GRADO 

CORAQÃO DE JESUS 

Eu Vos adoro , 6 Coração amantissimo de 
Jesus! Eu adoro vossa chaga de amor dll 
qual sahiram todos os Sacramentos , e princi· 
palmente vo so Sacramento de amor l qnizera 
dar-Vos t.anta gloria e tanta honrQ,t...

qnanta Vós 
dais n'este Sacramento a vosso .tJterno Pai! 
Eu bem sei que sobre esse altar me est.ai.s 
amando com aquelle mesmo amor com que me 
amastes quando por mim morrestes na cruz! 

Allumiai, 6 Coração divino, §. todos que Vos 
não conhecem ! Corra o sangue da. vossa chaga 
de amor sobre todos os peccadores para que 
se convertam I Pelos merecimentos de vosso 
preciosissimo sangue alliviai as Almas do Pnr· 
gatorio l Livmi dos tormentos aquellas vossas 
affl.icta.s espos as que suspiram por vossa visão 
beatifica! PlÍrificai, 6 Coração purissimo, com 
o fogo do vosso amor , as manchas d'essas 
vossas queridas filhas, para que Vos gozem sem 
demora e Vos glorifiquem na eternidade I 
§ ll. - ORAÇL>ES Á NOSSA SENHO:gA, E .AQ 

SEU IM.MAOULADO CORAÇAO 

I 
A.CTO DE CONSAGRAÇÃO 

Ao Santissimo e Immaculado Corarão de l'rfaria 
o;· Maria , Mãe de meu Deus I Dignai-vos 

aceitar a inteira consa.graçlLo que vos faço de 
meu ser ; prostrado humildemente a vossos 
pés, o:ffereço a vosso Coração santíssimo 
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immaculado , os meus affectos ,  pensamentos, 
desejos , acções , penas , desgostos 1 trabalhos, 
merecimentos , vida , morte , tudo quanto sou, 
po so possuo e tenho. Coração puríssimo, 
Ooração amabilissimo de minha Mãe 1 quero 
amar - vos e honrar - vos i e quereria fazer· vos 
amar e honrar por todos os corações 1 para 

.9:anbal - os todos para o vosso Filho Jesus
uhristo. Mas ah l  que posso eu Rem vós , ó 
Maria? Não pertence a v·osso Corayã.o con
verter o peccador , retira! - o dos cammbos da 
iniqnida.de, e preEa.ral-o para obter o perdão? 
Não foi a vosso Coração imma.culado que foi 
dado o ·  poder de alea.nçar o fervor par!\ os tí
bios e a perseverança para os justos ? Olhai
nos, pois, com olhos de compa.L"ão e de amor ;  
soccorrei-nos , tende piedade de todos , porque 
todos somos filhos vossos ! 

0' Maria. , Mãe de graça. e de misericordia ! 
Dignai -vos aceitar meus desejos, e as home
nagens que vos rendo : que a santidade e a 
petfeição eminente de vosso dulcíssimo Cora
�o suppra a indignidade do meu. Dignai-vos 
offerecel- o a vosso Divino Filho para sua 
maior gloria , e para a perfeita execução de 
sua divina vontade , em acçií.o de graças por 
todos os seus beneficios e ;r.ara aleançar a. 
graça de Lhe ser fiel n'esta Vlda para gozai-o, 
na eternidade. 

Ü' Santíssima e Gloriosa Virgem Maria, 
sêde para. sempre louvada, amada, e glorificada 
por todas as creaturas na terra assim como o 
sois no céo , e possamos nós todos comvosco, 
honrar, amar, glorificar e louvar a Sa.ntissima 
Trinidade por todos os secnlos dos s eoulos ! 
Amen. 
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ORAÇÃO PARA PEDm A GRAQA DA CONVERSÃO DOS 
PECCADORES 

0' Maria. Sa.ntissima ! Arca escolhida de 
salvação, preservada do naufragio universal do 
peccado, Mãe de Jesu s ,  refugio seguro dos 
pobres peccadores, dignai-vos de olhar miseri
cordiosamente para nós, o que nos dal.'á. a vida! 
0' minha Soberana ,  que arrebataes os cora
ções, ' O  Domina> quce rapis corda (S. Boavent.), 
arrancai-nos do p eccado, e restitui-nos a Jesus, 
inte1·cedei por nós, e Je 11s nos perdoara. ós 
somos miseraveis, e, como grandes peccadores, 
necessitamos de uma �ande miserico1·dia. ; ma 
vós sois a mãe de rmsericordia I Sois a me
dianeira dos peccadores para com Jesus ; dizei 
a Jesus que quereis nossa salvação , e a sal
vação nos será concedida. 0' advogad a no sa, 
por mais difficil ou desesperada que pareça 
nossa causa , defendida por vos não pó de ser 
perdida. Nossas misel·ias em vez de dimintú
rem nossa confiança em vós, antes a augmen
tam por isso que sabemos que vossa pie8ade 
para cornnosco cresce em J;>roporçã.o de nossos 
peccados. Nós somos crimmosos, mas vós sois 
cheia de clemencia ;  espalhai sobre nossos ês
piritos rodeados de h·evas alguns d'esses raios 
brilhantes , que allumiando-nos , t.riumpbem de 
nossa insensibilidade. 0' Maria Santissima., 
não :J?ercais a occasião de satisfazer á mais 
doce mclinação do vosso Co1·ação i pedi mise· 
ricordia para todos os peccadores l Tom ai a 
vossa conta sua conversão ; eu não q.nero, nem 
posso temer nada,  r.icorrendo a VOSj todo o 
temor seria uma. injuria a vossa miserlCordios& 
bondade , que amA. buscar os infelizes para os 
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soccorrer. O' Maria concebida sem peccado, 
ro�ai por nós, que recorremos q vós I Assim 
89JO. f 

III 
ORAÇÃO PARA PEDffi A DEVOQÃO Á MARIA 

SANTISSI"M.A. 

0' Maria , Mãe de Jesus , 6 minh(J. Mãe, 
poderei eu viver sem vos amar? Não , 1tào, e 
vos direi· com o joven Berchmans , 11ada de 
descanço, em qudnto 11ào tiver tml terno amor 
para comvosco l Milhões de milhões de Anjos 
e Bemaventurado no Oéo vos amam e vos 
louvam sem cessar! felizes são tambem os 
corações sobre o. terra , que se abro.so.m em 
vosso am or ! 

O• Virgem i=acu1o.d a ,  6 Maria , o minha 
Mãe, alcançai-me um amor todo filial para com
vosco , para que pense em vós , vos honre e 
faço. honrar dos outros ! Sim , 6 Maria, amar
vos, e sempre , este é o desejo de meu cora
ção ! O' Mariq co.ncebida sem peccado, rogai 
por nós, que reéorremos a vós , 

IV 
ORAÔÃO DE S. LillZ DE GONZAGA PARA TODOS OS 

DIAS SE RECITAR EM TRIBUTO DE FILfAQÃO E 
AMOR Á SS. VffiGE:M 

0' minha Senhora, Santa Maria, eu encom
mendo á vossa bemdita fidelidade e singular 
patrocínio , e no seio de vossa misericordia 
entt·ego, hoje , cada dia , e na hora de minha 
morte , minba. alnia. , e meu corpo, todas as 
minhas esperanças, consoLaçõe s , todo� os meus 
trabalhos e penalidades., tbda. a minha vida, o 
fim d'ella ; para que por· meio de vossa san
tissima intercessão , e merecimentos ,  todas as 
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minhas obras se dirijam e disponham conforma a V?ssa �ontade, e de vosso Filho Santíssimo. Assun seJa! 

v 
ORAQÃO PARA PEDIR O FERVOR 

o· Maria I Aurora brilhantissima da Divina 
Luz do Sol de justiça, Vós, cujo Coração ardeu 
sempre no fogo da mais ardente caridade ; 
O' mi11l1a Soberana que arrebatais os corações, 
olhai com olhos de doce compaixã.o , para a 
nossa frieza, e frouxidã.o, acordai-nos de nossa 
somnolencia e diffundi sobre nossos espíritos 
aquelles raios de luz que nos façam ver as 
infinitas perfeições de Deus ; attra.hi-nos a Elle, 
prendei-nos a Jesus J mas com vínculos tão 
apertados , que jáma1s possamos separar-nos 
de seu 'amor. Poderosa Màe de Deus , f�llai, 
vosso Ei"llzo vos ouve. (S. Bernardo.) Tudo 
quanto pedú:des 1 vol - o concederá.; por tanto 
pedi-Lhe yara nós, sequer, umas faisca,s d'aquelle 
amor divmo1 que veio trazer á terra. O' Maria 
concebtda sem peccado, rogai por nós, que recor· 
remos a vós. Assim seja. ! 

VI 
OFFERTA DO SAGRADO CO�QÃO DE JESUS AO SAN· 

TISSI.MO CORAQAO DE MARIA 
Oraçdo rev1lada á Santa Gerfrudes 

0' Santíssimo Coração de Maria., nada. tenho 
a offe�ecer-vos que seJa digno de vós I 

Que vos darei , pois , em agradecimento de 
tantos beneficios que níl.o cessais de derramar 

obre mim , e de tantas graças e tão grandes 
favores que me alcança.stl!s do Coração de 
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Jesus ? . . .  Q_ue V!'S darei em satisfação e reparação de minlla mgratidão e de minha tibieza e� voa amn:r e imitar? 0' 
'minha Mãe Santissm;ta, eu qn1zera. dar-voa amor por amor ! Eu q�zera fazer - vos um dom digno de vós f O UIUco bem que me pertence e o thesoúro que vos me déstes, é o Sagrado Cora.9ão de Jesus vosso Divino Filho !  E' a. ofTerta que vos façoJ  

E '  o presente que vos dou ! Sendo d'um preço 
infinito não posso dar-vos cousa melhor e vós nada i:nferior mereceis ; rece bando esse d�m que vos agrada , tambem aceitai meu coração que vos consagro l 

VII 
ORAQÃO PARA PEDIR A PE.RSEVERANQA 

o• Maria ' Jardim fec!Iado ' cujas flores e 
fructos foram as deliCias da Tr.4ldade Santís
sima, Lirio de refulgente alvura no meio dos 
espinhos, espelho áe justiça ! O' minha Soberana, 
que arrebatais os corações ,  attrahi - nos a Vós 
paa:a corrermos ao cheiro de vossos perfumes ! 
Eu não vos peço �, nem riquezas 1 nem honras, 
nem outros bens da terra; mas srm, que vossa 
misllricordiosa mão nos sustente no meio dos 
combates , e nos guie pelos caminhos da per
feição '

. 
0' Maria, nossa Mãe, e nosso modelo, 

inclinai nossos corações á . imita9ão de vossa.s 
heroicas virtudes , principalmente d'aquellas, 
que Jesus mais exige de nós ; e communicai
nos com misericordiosa liberalidade aquelles 
raios de luz sobrenatural, que fazendo-nos apre
ciar a sublimi�ade de nosso estado, nos encham 
de santos movimentos da graça, afim de apro; 
veitar-nos de todos os meios, que, sob o vosso 
santo patrocínio, e por vossa intercessão alcan
çarmos do Sagrado Coração de Jesns , para 
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nossa santificação e perseverança até o fim! 
O' Maria concebida sem peccado, rogai por nos, 
que recorremos a Vós I 

VIII 
ORAÇÃO nE S. FRANCISCO XAVIER PELA CONVERSÃO 

DOS l.NFIEIS 

(Joo dias ffi1:dulgencia. - Pio IX.) 

O• Deus eterno, creador de todas as cousas, 
lembrai-Vos das almas dos in fieis, formadas á 
vos a. ima.�m e semelhança e que não Vos co
nhecem ! vêde . Senhor, q_ue d'ella.s vai-se en
chendo o Inferno ! Lembra1-Vos que vosso filho 
Jesus padeceu morte a.trocissi:ma pela. salvação 
de todas I Não r.ermitta.is que d'ora em diante 
vollso Divino Filho seja desp1·ezado pelos in· 

. fieis I Deixai -Vos aplacar pela ir�lercessào da 
Sar�ti3sima Virgem il1aria, pelas orações dos 
Santos , e pelas Sllpplicas de toda. a. Egreja., 
Esposa do vosso Santíssimo Filho ;  esquecei e 
perdoai a idolatria e infidelidade dos povos 
qull jazem nas trevas da morte ; fazei com que 
venham a. conhecer Aquelle que enviastes, Jesus
Ohristo Senhor nosso, que é a. luz, a salvação, 
o caminho a vida. e resbrreição de todos,  o 
Verbo Eterno por quem fomos salvos e livres, 
ao qual seja. dada gloria por seculos dos secu
los sem fun. Amen. 

IX 
ORAQÃO EXTRAHIDA DAS OBRAS DE SANTA GER· 

TRUDES Á CHAGA DO ROMBR.O DE '-ESUS , FERIDO 
COM O PESO DA CRUZ. 

Perguntando S. Bernardo ao Divino Redem
ptor qual era a. dôr que soffrera. maior e mnis 
desconhecida dos homens, respondeu-lhe Jesus : 
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•Eu tinha uma chaga profundissima no hombro • 

sobre o qual carreguei minha pesada cruz. 
Essa chaga era mais dolorosa que as outras. 
Os homens não fazem d'ella menç"ão por ser 
d'elles desçonhecida. Honrai, pois, essa chaga 
e dar-vos-hei o que pedirdes por sua virtude.• 

ORAQÃO. - 0' amante Jesus, ma.nso Cor
deho de Deus, apezar de ser eu uma creatura 
miseravel e peccadora., eu Vos adoro, e venero 
a chaga causada pelo peso da vossa cruz, que 
dilacerando vossas carnes , desnudou os os os 
do vosso hombro sagrado , e da qual vossa 
Mãe dolorosa tanto se compadeceu! 

Eu lambem me compadeço de vossa dôr , 6 
afllictissimo Jesus, e do fundo de meu cot·ayão 
eu Vos louvo, Vos glorifico e Vos agradeço por 
essa chaga dolorosa de vosso hombro em que 
q_uizestes carregar a vossa cruz por minha 
salvação ! Ah! pelos soffi:imentos que pade
cestes e que augmentára o enorme pes.o de 
vossa cruz, eu V os rogo com muita humildade, 
tende piedade de mim , pobre creatnra pecca
minosaJ.. perdoai-me meus peccados e conduzi
me ao lJeo pelo caminho da cruz. Assim sej a !  
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CAPITULO VI 
Devoção ã Sacrosanta Paixão de Jesus -Cbr!Bto Nosso 
Senhor. - NoUcla sobre o Escapularlo da Paixão e 
dos Sagrados Corações de Jesus a de Maria. - lo· 
dnlgenclas. - Fructos. - Fórmula de benç!o e de 

admlss!o na Irmandade 

•SU:ut Movw ..,...ua,;t ·� 
1ft dati'W, lla uallari oportd Fili""' Hominis; - Ut omnia, qui t:f'tdil IA 
Iprum, MIO pcr«rl, ud hab•at oitt:m 
4ttlrn.am . •  

• Como Moyses no deserto levll> 
ton o. oorpento, .,;sim importo que oeja levantado o Filho do homem, 
para qno todo o qne � n'EIIo, 
llJ.o pereça, mas tonha a vidA otema l • .  • 

JOAN. m. 15. 
I 

EXCELLENClA. DA DEVOQÃO Á PAIXÃO DE JESUS 

Q
ue serpente é esta, exclama. Santo Agostinho 

contemplando essa bella. figura. da paixão 
e morte de Nosso Senhor, que serpente é est.a 
exaltada. no deserto? qui es/ serpens exallatus 
in eremo ? . . .  

E' a. morte do Senhor na. cruz ! . Mors Do
mini in cruce I 

Deus tanto amou ao mundo que lhe enviou 
e lhe deu seu Filho unigenito I E o Filho 
eterno de Deus fez - se homem ! Fez - se filho 
da. Virgem ! E o Verbo de Deus humnuado, 
tanto nos amou que .se entregou em sacnjicio 
peJa nossa Redempção1 por nós entregot� á morte 
StJa alma innocente , foi posto no numero dos 
malfeitores , foi reputado como um leproso e 
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ferido por Deus. (Isa. 53.) Mas Elle foi ferido .. 
pelas nossas iniquidades, foi qnebrantado pelos 
nossos crimes : o castigo que haviamos mere
cido , e que nos devia alcançar a pa.z , cahio 
sobre Elie l E nós fomos sarados pela.s suas 
pisaduras, todos nós andámos desgarrados como 
óvelhas, cada um se extra.viou de seu caminho, 
e o Senhor carregou sobre Elle a iniquidade de 
lodos 1·tós I . . . Foi irmnolado, po rque Elle mes
mo quis/ E não ab1·io a bocca I E foi levado 
â morte qual ovelha é levada. ao matadouro I 
ou qual cordeiro é tosquiado, sem dar gemido I . . .  
Eis o adora.vel Mysterio da paixão e morte de 
Jesus - Christo Nosso Senhor. 

Mystel'io de ineffavel ternm·a. annunciado 
pelos Propbetas e pelas figuras do Antigo Tes
to.ment?.l. desde a morte do innoceute Abel ate 
o sacrincio elo ultimo cordeiro immolado no 
Templo de Jerusalem l Mysterio de Redemp
yão realisado no Calvario pela. immensa mise
ricordia do Salva.d01· do mundo! Elle mesmo 
nos havia declarado que uma das suas fi"'ura.s 
propheticas era a. serpente de metal exaltada. 
no âe serto pa.Í'Il. curar as mordeduras das ser· 
pentes de fogo que matavam os Hebreus mur
mumclores contra. Deus e contra. Moysés. Ad
miravel figura, exclama. Santo Agostinho, J?Or
qne vindo a 'morte pela serpente, e sendo multas 
vezes mortal a mordedura das serpentes , era. 
bem figurada a. morte pela imagem da serpente. 
Mas sendo a. morte de Jesus fonte de vida., 
pois Jesus é a mesma. vida e .morreu para. 
vencer a. morte e nos dar a vida era tambem 
esta morte do Salvador do mundo bem figu
rada pela serpente que exaltada. n'uma cruz 
restituía. a vida. .e a. sa.ude aos feridos que para. 
ella. olhavam. E assim como não pereciam 
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pelas serpentes os Hebreos que consideravam 
a serpente de. bronze, assim não perecem pelas 
mordeduras dos peccados aquelles que consi
deram com fé a morte de Jesus - Christo. 

Eia pois, conclue o grande doutor da Egreja 
contemplemos a Jesus crucificado para curar
mos as feridas do peccado ! . . . ut a peccafo 
sanemur, Chrisfum crucifixum iftftteamttr I Os 
Hebreos olhando para a serpente de metal al
can9avam uma. vida temporal, e nós olhando 
para a. paixão e morte de Ch1·isto alcan!,l&re
mos vida eterna : ha esta. differença entre a 
TI�a e a realidade : aquBila dava SaUde e 
Vlda temporal , a morte de Clu·isto porém da 
vida. eterna : e eu não achei , dizia o mesmo 
Santo, em todos os remedios que procurei, não 
achei nenhum tão effi.caz como as chagas de 
Christo I in omttibus non inveni Iam e/ficax re· 
medium qttatn vulnera Christi, e naoa. nos é 
tão salutar como considerar todos os dias o 
que padeceu por nós o Filho de Deus huma
nado. 

Este é o exercicio, esta. a. devot;mo, em que 
os Guardas de Honra acharão , com a vida e 
salvação das suas almas , todos os meios d.e 
cumprirem sua missão, de consolarem o cora
ção ferido de Jesus , e de Lhe darem gloria, 
amor e reparação. 

Na devoção á Sacrosanta Paixão de Jesus 
beberão o verdadeiro espírito de oração , de 
sacrificio , de i.mmolação, e aprenderão a se 
offerecerem como hostias de expiação , pois a 
cruz em que Jesus - Clu·isto morreu não é só 
um alte.r de sacrificio, é tambem cadeira, desde 
a qual nos está ensinando com seu exemplo o 
que havemos de fazer e imitar. E ainda que 
toda a vida de Christo foi um perfeitíssimo 
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exemplar de todas as virtudes , com tudo na 
sua paixão quiz recopilar .o que em toda a vida 
nos tinha ensinado com palavra, e com exemplo. 
E' o que significou o �postolo S. Pedro dizendo : 
Cbristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo 
para que sigais suas pisadas : Chrislus passus 
esl pro nobis, vobis reiinquens exemplum ut se· 
quamini vesfigia efus I 
· Se todos os cltristãos são chamados a se
guir a seu Divino Rei no caminho do Calvario, 
quanto mais a sua Guarda. de Honra que deve 
ser sobre todos fiel e dedicada ! 

Lastimava a Virgem dolorosa e chorava a 
perdição de muitas almas remidas com o san
gue de seu di 'tino Filho ; no de abafo de sua 
tristeza disse a uma &Ua filha : cO mundo perde
se po rque não pensa na. paixão de Jesus-Christo ; 
empenha - t e para que n'ella pense ; faze com 
que se salve ! . . .  , Esta palavra tão maternal 
dirigida a uma irmã da caridade parece haver 
sido tambem proferida. para a Guarda de Honra 
:i qual Jesus confiou seu Coração ferido ; o 
sangue e agua que correram da ferida de amor 
de seu Corl}ção traspassado da lança são a 
riqueza da guarda fiel, principiada no Calvario, 
continuada no decurso dos seculos , e n'estes 
ultimos aunos orgllJlizada. e instituída em todo 
o orbe catholico

i 
para dar ao Coração trasj>as

sado de J esu"s g oria, amor, e reparação I Onde 
é g.ue os Guardas acharão o segredo de cor
responderem á sua missão ? E onde é que as 
illustres virgens, as Gertrudes, as Therezas, as 
Veronicas, e tantas outras almas grandes acha
l'am o heroismo das admiraveis virtudes de 
que det·am o exemplo e o espectaculo aos anjos 
e aos homens ? Onde é que acharam os ardo
res sera.phicos que as consumiam como h ostias 

Gwm.la d< Honra. 18 
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viva, ? - Na devoção á Paixão de Jesus-Christo! 
No seu Coração aberto pela lança, traspassado 
pela ferida do amor! . . . 0' Coração de Jesus 
Crucificado f Ü'insonda.vel mysterio de amor! . . 
E' pelo coraç.ão que se soffre f E' pelo coração 
que se ama ! E' pelo coração q�e se tem he 
roismo e dedicação ! E' pelo seu Sagrado Co
ração que Jesus - Christo revelou - nos o amor 
ímmenso que nos tem I Mas é pelo seu Cora· 
ção ferido, cercado de espinhos vertendo sangue, 
immolado em sacrificio de amor e de dôr ! 

A verdadeira devoção ao Divino Coração 
de Jesus tem sua origem e terá seu perfeito 
desenvolvimento na devoção á sua Santa Paixão : 
é o que significa e declara o Escapulario da Pai.:ulo 
e dos Sagrados Corações de Jesus e Mnria!  

II 
NOTICIA BJSTORICA SOBRE O ESCAPULARIO DA 

PALUO 
No dia da oitava de S. Vicente de Paulo, 

26 de Julho de 1846, a Irmã. N . . .  , da Compa· 
nh.ia das Irmãs da Caridade , foi honrada com 
uma appariç.ão de Nosso Senhor. Contou-a ao 

uperior geral e lhe commnnicou as graças com 
que havia sido favorecida. Repetiremos o facto 
tal como ella o expoz : 

cTinba ido á capella antes da Benção do 
Santissimo Sacramento. Pareceo-me ver No so 
Senhor. Tinha na miio direita um escapulario 
escarlate suspenso por duas fitas de lã da 
mesma _çôr. De um lado estava representado 
o Senho·r Crucificado ; os instrumentos mais 
dolorosos da Paixiio viam-se ao pé da cruz i o 
a.zorra.gue do Pretorio . . .  o martello,· a turuea 
que cobrio o seu corpo ensanguentado. 
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• Viam - se á. 1·oda. do crucifixo estas palav
ras: - Santa Paixão de Nosso Senhor Jesus· 
Christo, salvai·tiOS I Do outro, a. in1a.gem santa. 
de seu Coração sagrado e do de sua Santa. 
Mãe ; uma . cruz , collocada. no meio , parecia 
d'elles nascer; liam-se em volta estas consola
doras palavras: - Sagrados Corações de Jesus 
e Mana, protegei - nos ! 

•Ha cerca de 18 mezes, continúa ainda esta 
il:mã , meditando durante a. Santa Missa na 
Paixão de Nosso Senhor Jesus-Christo pareceo
me vel-o na cruz. Seu rosto mostrava. uma palli
dez, que me impressionou de sorte gue me 
anti coberta como que de um suor fno , que 

me gelava. O Senhor tinha a cabeça inclinada ; 
pensei que aos longos espinhos, que Lhe tras· 
passavam a fronte adora.vel, era devida aquella, 
posição contrafeita. No mesmo instante (que 
haverá impossível para J esus·Christo ?), Nosso 
Senhor levantou de repente a cabeça, e os es
pinhos da corôa. internaram-se-Lhe pelos olhos, 
pelas fontes . . . 

•Ntmca mais esquecerei aquelle movimento 
ten-ivel ; havia de ser por força a. dôr causada 
p elo abalo do seu corpo sagrado sobre o lenho 
da. cruz ! Fiquei tremula , estupefacta. . . •  E 

··estava a.lli a. .Santa Virgem . . . Oh ! Jesus l . . .  
' Oh !  Maria ! Que so:ffri..illento ! . . .  Desde aquelle 
momento, a Paixão do nosso adorado Salvador 
ficou sempre presente ao!J meus olhos. uE's tu, 
me disse Elle, que deves consolar-me nas dô-res 
da minha paixão, receber sobre ti os fragmen
tos da minha carne despedaçada no Pretorio, e 
lodo o meu sangue derramado no Calvario. • • 

•Todas as palavras de Jesus - Cbristo me 
causaram outras tantas chagas . . . E'-me qua..9i 
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impossível deixar de pensar n'isto continua· 
mente , o subtrahir -me á idéa da impressão 
motivada pelo que n'ellas ha de terrível e de 
suave. Os soffrimentos da sua santa humani
dade commovem-me mais do que os esplendo· 
res do sua gloria ,  e perderia o desejo d'esse 
throno, que me parece ser preparado J.>ara mim 
no céo, se me não fosse dado ver alli as San
tas Chagas de Jesus-Ohristo, que o illuminam 
como estrellas. Ab ! Bem sabia Nosso Senhor 
que , se eu podia resistir á sua grandeza , era 
força que me rendesse aos seus so:ffrimentosl 
Nunca poderia comprehender como o pensa
mento das dôres de Jesus - Christo pudesse 
faze1· experimentru: a uma alma consolações 
tão ineffaveis, se Elle mesmo me não houvess 
dito : - ••Não .comprehenderá.s o meu amor se
não pelos mesmos soffrimentos, e a forva d'este 
amor enfraqueceni. o sentimento da. dôr ,  até 
converter-se todo em amor.• - Não sei se me 
explico ; mas entendo que o men coração é 
tão acanhado , tão pequeno , qúe muitas vezes 
se não sente a força de sentir . . . 

• Como Nosso Senhor quer que pensemos nos 
seus soffrimentos ! . . . Como sua Santa. Mãe 
o de eja !  . .  • . Um Domingo , á noite , rezava 
eu a via sacra. Na 13.• estação pareceu-me que 
a Santa. Vh-aem depositava em meus bravos o 
Corpo sagrado do nosso adoravel Mestre e que 
me dizia: - uO mundo perde-se, porque não 
pensa na Paixão de J esus -Christo ; emphenha-te 
porque n'ella pense;  faze com que elle se salve . . » 
Não sei como isto é ·  mas , nos momentos em 
que creio -ifér Nosso Senhor, o que sinto dentro 
em mim não póde e-xplicar - se ;  é coroo que o 
esquecimento completo de tudo quanto existe, 
é como que uma solidão, onde m� encontro só 
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com EIIP.: creio ver realmente o objecto �ue 
me occupa. Por exempl o :  n'aquella. occas1ão 
senti a. friagem do Corpo do nosso divino Sal
vador, vi as suas ch agas abertas . . . Sei que 
é com a Paixão de Jesus-Clll·isto que se con
vertem os pecca.dores, que se reanima a fé dos 
justos . . . Quem poderia resistir a um Deus 
morto por amor doa homen ? Em quanto a. 
mim, Nosso Senho1· encheu-me semp:�:e de seu s 
mais singulares favores, nos in.stantes em que 
despertou em meu coração uma recordação mais 
viva des seus soffl'imentos. Jul�am-me doente ; 
não o e�tou , so:ffro muito e 1sso me alegt·a. 
Por que motivo quizestes Vó s ,  meu adora.vel 
'alvador , que eu pensasse constantemente na 

vossa Santa Paixão? Porque quizestes que 
Vos viss6 tão amiudadas vezes pregado na 
cruz ? Ah I não tinheis Vós dito que não acha
veis quem Vos ajudasse a pizar o lagar? Oh ! 

im ,  o nosso misericordioso Salvador estima
ri=< que o escapula.rio que me mostrou fos e 
por nós usado, que todos com elle se revestis
$6ID, e com seu amo1· pelos soffl'imentos. A 
Santa Cruz é tão poderosa para converter oEr 
in fieis, · para abalar os hereges ! . . .  Como uma 
indnlgencia , ás Sextas - Feiras , seria capaz de 
despertar em todos os corações a memoria. da 
Paixão d e  Nosso Senhor Jesu s - Ohristo ! Men 
Deus ! que dôres · n'esta. sanguinolenta. Paixão ! 
•• Contempla - me pregado na cruz , dizia - me 
Nosso Senhor, - e vê , se mereço ser amado ! 
E como devem me amar ! • • 

•Este amor de Jesua - Christo absorve - me 
completamente. 

c Algumas vezes parece - me sentir o calor 
!l'aquelles raios ardentes , que derivam das suas 
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chagas sacrosantas : outras, sou como que im
mersa no fogo de amor do seu adoravel Cora
ção, e faltam-me os termos para definir o que 
então experúnento. 

c No Domingo da Santissima Trinidade, o 
nosso divino Salvador fez -me ver, durante a 
oração, um bello rio de uma limpidez extrema. 
Uma multidão de pessoas tinha concorrido tis 
suas margens, e todos os que n'elle se banha
vam , tornavam-se deslumbrantes ,  parecia que 
de suas mãos sabiam feixes de diamantes e 
de ouro ; porém, as pessoas que d'alli fugiatl!, 
cobriam-se com um vapor negro , que as tor
nava desagradaveis á vista. Peço tudo ao 
nosso amado Salvador ; J?edi-Lhe portanto a ex
plicação do que vi . D1sse-me então o divino 
Mestre das almas que querem amal-o :  que este 
bello lio representava a sua misericordia prom
pta sempre a receber o arrependimento do 
peccador , e a dar ás suas obras o valor , que 
só ella póde conferir-lhes. o· meu Jesus ! como 
é desconhecida a vossa misericordia , e como 
se pensa p ouco nos vossos soffi:imentos , que 
nol- a adquiriram ! ' 

cA apparição de Nosso Senhor, tendo na mão 
o Es_capulario da sua Paixão, repetia-se muitn.s 
vezes. Teve legar no dia da exaltação da San� 
Cruz, 14: de Setembro de 1846 , com esta par
ticularidade, que a Irmã N . . .  entendeo ouvir 
Nosso Senhor dizer-lhe estas consolndoras pa· 
lavras : - uTodos aquelles que usarem este 
Escapulario receberão, todas as Sextas-Feiras, 
um grande augmento de fé, de esperança e de 
caridade. . .  Em resposta á observação que lhe 
fizeram a. respeito da. di:ffi.culdade de ser auto
risada. esta. devoção, disse o seguinte: cO Nosso 
Divino Salvador deseja. que se estabeleça o 
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Escapulario da. sua Santa. Paixão, assim o creio 
do fundo d'a.lma.. Em um instante que só Elle 
conhece, saberá. destruir todas as àif!iculdades, 
que se levantam ordinariamente contra as de
voções novas , e fazer do precioso diA. da sua 
morte um dia excepcional , e enriquecido com 
os thesouros da Santa Egreja. Sínto prazer 
em pensar que será uma das riquezas da Con
gregação da Missão.� 

III 
lNDULGENCIAB E PRIVILEGIOS 

Termínam aqui as communicações da. Irmã 
N . . . O Superior não lhe deu em principio 
grande impo.rtanciaà· com tudo, estando em Roma, 
no mez de .Junho e 1817, entendeu dever ex
pôr estas diversas circumstn.ncias ao Vigario 
de Jesus-Christo. Nenhuma. objecyão foi feita ; 
o Soberano Pontífice Pio IX manifestou quanto 
lhe era grato vêr empregat este novo meio 
pa.ra a conversão dos peccadores ; e em resposta 
a breve narração que ouvio , por rescripto de 
25 de Junho de 1847 autorisou todos os Padres 
da Congregação da. Missão , denominada. de S. 
Lazaro, para benzer e distribuiJ: o Escapulario 
da. Paixão de Jesus-Christo. · 

N'este mesmo rescripto Sua Santidade con
cedeu: 

1.0 Todas as Sextas-Feira , uma indulgencia 
de sete a.nnos e sete quarentenas a. todas as 
pessoas, que, trazendo o escapulario, tomarem 
a. sagrada communhão , e rezarem cinco vezes 
o Padre Nosso, a Ave Maria e o Gloria Patri 
em honra da Paixão de Nosso Senhor. 

2.• Uma indulgencia. de tres annos e tres 
quarenten��os, em qualquer dia do anuo, ás pes-
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soas , qu e ,  pelo menos contrita , meditatem, 
pelo espaço de meia hora, na mesma Paixão. 

S.• Finalmente , uma indulgencia. do duzentos 
dias a todos os fieis , que beijando compungi
dos o escapulario , recitarem este versículo: 
Te ergo, qua?sJ�mus, luis fatnulis subvem� quos 
precio�o sa�1guine redemisti: - Nós Vos suppli
camos que salveis ós vossos servos 1 remido 
com o vosso precioso sangue. 

Um novo rescripto, de 2 1  de Março de 1848, 
concede mais: 

Uma. indulgencia planaria, em todas as Sex
tas-Feiras, a todos os fieis, que verdadeiramente 
a:crependirlos ,  tendo - se confessado e commun
gado, meditarem devotamen�e, por algum tempo, 
na Paixão de Nosso Senhor, e pedirem pela 
concordia entre os estados christãos , extirpa
ção das heresias , e exaltação da nossa Santa 
Madre Egreja. 

Por um rescripto da mesma data. o uperio1· 
geral da. Congregayão da M.issã.o recebeu do 
Soberano Pontífice o poder de delegar a qual
quer Padre , quer regular , quer secular , que 
assim o deseje, a faculdade de benzer e distl·i
bu.U· aos fieis o sobredito escapulario. 

A devoção do Escapulario da Paixão ni\o 
tardou em propagar-se, e em produzir fructos 
de graça e de salvação. O Superior geral da 

· Congregação do Missão, desejando, como o de
clara na supplica dirigida ao Soberano Ponti
fica, que o mysterio adoravel da Redempção ss 
imprima profundamente no coração dos fieis, 
e querendo ao mesmo tempo perpetuar a me
moria da appa.rição do que acima se trata, 
mandou "'levantar , na Egreja da casa principal 
da dita Congregação, um altar sob este titulo : 
Altar da Paixão de Nosso Senhor Jesus-Ohristo 
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e da compaixão da Santa Vil:gem , e pedi o ti. 
sua Santidade Pio IX lhe concedesse novos 
favores espirituaes. 

Por um rescripto do 10 de Julho i!e 1850 
o Soberano Pontifica concedeu a este altar: 

1.' Uma indulgencia planaria , tanto nos 
dias em que se celebra algum dos mysterios 

· da Paixão de Nosso Senhor Jesus- Christo, como 
n'aquelles em que se faz o officio de qualquer 
inst-rumento da Paixão. Esta indul�encia é 
concedida. a todos os fieis, que, verdade1ramente 
contritos , teu do-se confessado e commungado, 
visitarem devotamente a Egreja e o altar acima 
mencionados, e ahi rezarem por algum tempo 
segundo a intenção do nosso Santo Padre. 

2.0 Uma indulgencia de sete annos e sete 
quarentenas , nos mesmos dias citados , para 
todos os fieis, que, com o coração contrito, vi
sitarem devotamente o altar da PaL'l:àO. 

Pouco tempo depois , sua Santidade conce
deu uma indulgencia planaria no dia dH. 
recepção do escapulario ' e na. liOra da mol'te. 
Para o dia da recepção é necessario estar con
fe.ssado e ter commungado , ter visitado uma 
Egreja ou um Oratorio J?Ublico , e rezado por . 
algum tempo segundo a mtenção do Soberano 
Pontifica ; em arti�o de mot·te deve - se estar 
nas disposições acrma. requeridas, ou pelo me
nos, invocar com o coração o santíssimo Nome 
de Jesus , se não fôr possível invocai - o  de 
outro modo. 

No dia 13 de Setembro de 1850, o Soberano 
Pontífice, dignando-se deferir a supplica depo
sitada. aos seus pés pelo Superior geral O.a. 
Congrega.Qã-o da Miss ito, concedeu que a indul
gencía plenaria, que se ganha todas as Sextas
Feiras, em virtude do rescFipto de 21 de Maxçu 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

de 1848, fosse extensiva aos fieis � qne , p or 
impedimentos legítimos, são obriganos a adiar 
para o domingo a. sua confissão e communhào. 

Emfi.m , o Nosso Santo Padre Pio IX con
cedeu o privilegio de se celebrar em todos os 
di�sJ excepto nos de primeira e segunda cla.sse, 
a .Missa votiva da. Paixão de Nosso Senhor 
Jesus-Christo , no altar indicado. Este privi 
legio foi escripto pelo proprio punho do Sobe · 
rano Pontífice. 

IV 
FROCTOB DA DEVOQÃO Á, PAIXÃO DE JESUS, E 

MEIOS DE ALCANQAL·OS 
Ta.oo oã.o o o  :f'a.:,·o�oo oooa:n q_uo o V:isQ..1'oio do 

J esus-Christo se dignou de enriquecer o Esca
pul&rio da Paixão e dos Santissimôs Coraçõe 
de Jesus e de Maria. Que poderoso motivo de 
reconhecimento para as almas fiei<; ! Será. nece . 
sa.lio mais para excitar ou para accender umn 
terna devoção para. com o doloroso mysterio 
dos soffi:imentos de um Deus feito homem paro. 
nos remir ? 

Mas , para que nasçam em nós estes a:lfec
tuosos sentimentos não basta, diz um escrip
tor a.scetico, pensa1· nos tormentos que Jesus· 
Christo passou ; é necessario que este pensa· 
mento nos impressione e nos commova.. Assim, 
nunca será d-e mais toda a. consideração , que 
sobre isto fizermos, ainda mesmo que nos per
suadamos que todos os tormentos , que Nosso 
Senhor padeceu por todos os homens em geral, 
não os .padeceu menos por cada um de nós em 
particular , como se cada um de nós fosse o 
unico peccador do mundo. Ninguem ha que 
nito deva dizer com o Apostolo : o Filho de 
Deu a amou· me até o ponto de dar por nrim 
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a vida: se soffreu por todos os preva1·icadores, 
não offreu menos por mim 1 que sou o pri
meiro na malícia e na ins-rat1dão. 

Que o beneficio da Paixão de Nosso Senhor 
Jesus-Christo seja commum a. todos em geral, 
mas de modo que cada um em particular possa 
apropriai-o, é um ponto, em que nos nã.o can-
a.remos de . insisttr , porque não ha motivo 

ma.is efficaz p1na. despertar os sentimentos de 
r�.conhecimento e fidelidade , que devemo" ao 
nosso divino Redemptor. 

O sol off'erece-nos uma imagem sensível 
d'esta verdade: tanto faz brilhar os seus raios 
sobre todos , como sobre cada um , os seus 1\Jg'UI) t:S'2Cu Lt\ouLv ,t't"-1.<" Lc.aoo c. 'l:D.  e;o:a..·C.\ol , o o ..:n o  

para cada um em particular. Allumia o mundo 
todo , communica - se e diffunde - se por toda a 
par�e, e comtudo a sua luz não diminue, nada 
perde do 'seu esplendor ; gozamos de toda a 
sua claridade como se fossemos só nos que 
d'eiJa nos aproveitassemos . . E é isto o que 
cada um deve dizer de J esns - Cb.risto , verda
deiro sol de justiya :  de todos os soffrimentos, 
que atormen�am a sua. santa humanidade, nem 
um Elle deixou de soffrer, que não fosse po.r 
cada um de nós em particular ; nem uma gott... 
de sangue , que não fosse por nós que Elle a 
derramou ; de vemos - Lhe tanto por toda a sua 
Paixão , com'o se fossemos só nós o mot:ivo 
d'eiJa, como se o Salvador se tivesse immolado 
sómente por nós, para nos alcançar o. remissão 
dos peccados , a redempção dos supplicios do ' 
infen10 , a nossa reconciliação com Deus e a 
bemaventurança eterna. 

Cada. um de nós está tão presente aos olhos 
de Deus, a sua Providencia vela. por nós, con
servR-nos e assiste-nos com a mesma solicitude, 
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como se no Céo e na terJ"a não houvesse 
outras creaturas : assim No so Senhor Jesus
Chri.sto, nas suas dôres internas e exterllll8, 
pensou tanto em nós e amou-nos tanto ,  como 
se tivesse o dasigni.o de abandonar todas as 
outras oreaturas para só nos resgatar, e fazer
nos participantes dos seus merecimentos. 

Se applicarmos d'este modo o espit:ito A 
Paixão do nosso divino Salvador, se o occu
}>atmos com estes pensamentos, que fructos 
não tiraremos dos santos afi6ctos , que hão de 
brotar em nossos corações ?  

Compadecemo - nos mesmo de um homem, 
que mereceu as desgraças que o oppriroem: 
no mysterio da cruz é um Deus que acceit.a 
voluntariament-e a dôr, que sae ao encontro do 
soffrimento , que esgota, até á · fezes , o ca.lix 
Ja amal"gura ; e é, para solver a clivida contra
hida pelo genero humano que EUe se s11jeit.& 
á toda as tribulações. Em troca do seu ado
ravel sacrificio, que pede Elle ? que meditemo 
na sua Paixão e que usemos as uas in ig
nias ; que conside1·emos se houve jámais dôr 
semellia.nte á. sua dôr. 

Muitas almas piedosas corresponde1·am ja 
a este convite do nosso divino Redemptor. O 
Escapulario da Paixão foi acolhido com inte· 
resse religioso, como um novo penhor de bon
dade e de misericordia. ; muitas pessoas t.em 
pedido .pa1·a serem revestidas com este sigual 
protector ; uma quantidade prodigiosa de esca
pularios foi d.istribuida na capital e nas pro
vincias ; pedem - n'os de toda a parte ; e tudo 
isto nã.o-. parece offerecer outras tantas prov!ls 
sensiveis da honra e da gloria., que esta devo· 
çã.o presta a Nosso Senhor Jesus-Ohristo ? Não 
se póde duvidar , sem Lhe fu.zer uma injuria 
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mortal, não se póde duvidar das bençií.os copi o 
sas , que Elle se apraz em derramar sobre 
todos. os cluistã.os, que usam o escapula.rio com 
fé viva e terna piedade. A lembrança con-

t.ante da Paixão do nosso adoravel :Mestre, 
1\companhada. da dôr reconhecimento amor e 
fidelidade ; a união pratica aos seus soffrimen
tos; conforme o modelo da Immaculada Maria, 
Mãe de dôr e de amor ; uma generosidade sem 
limites, para com seu santo serviço, devem ser 
os f1·uctos particulares d'este meio precioso d e  
so.ntificação. Nã-o será. isto o que significam 
a côr e as gravuras do escap ulario ? 

A lã vermelha 1 de que é feito , recorda o 
Sangue divino derramado para lavar os noseos 
,crimes , e o amor , que o fez dar.ramar para 
applacar a justiça de Deus. Em uma das fa
ces dó escapulario, - a imagem de Jesus Cru
cüicado, - cercado de todo!! os instrumentos 
da Paixão, ensina-nos que foi pela virtude de 
seus so ffrimentos e de sua morte que Elle nos 
restituio a vida , e que por dei.'!:ar se pregar 
n11 Cruz , as suas mãos poderosas quebraram 
as no sas cadeias , fecharam as portas do in
ferno e abriram as da patria. celeste : - na 
outra, o seu Coração, acceso ern amor, revela
nos todos os segredos da sua caridade. 

Jesus-Christo mostra-se-nos na Cruz , afim 
de abalar os nossos corações insensíveis e de os forçar a tributarem - Lhe amor por amor. Deseja que conservemos comnosco esta mamo 
ria da sua ternura , afim de que esta santa 
imagem depositada sobre o nosso coração, 
seja como que um motor mysterioso , 'lue ex
cite o nosso fervor e lhe faça produzir toda a 
especie de boas obras. Expõe a nossos olhos 
os diversos instrumentos do seu supplicio, 
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para nos ensinar a meditar suas diversas dôrea. 
E na recordação perenne da. sua santa Paixão, 
Jesus-Ohristo pretende fazer-nos apreciar a sua 
doutril:)a admiravel , e ensinar -nos que o dis
cípulo não deve ser melhor tratado do que o 
Mestre, - e que , se quizermos gozar um dis 
as delicias de Jesus glorificado , é necessario 
participar primeiro das amarguras de Jesus 
humilhado e paciente. 

A Cruz e o caminho do Céo I a luz que 
allumia a estrada que a. elle conduz 1 a chave 
que lhe abre a porta , o signal sagrado que 
distingue os escolhidos. Mas , para nos pren
dermos a esta arvore de vida . para lhe co
lhermos os fructos da salvaçãÓ , é necessario 
que a caridade divina 1 que abrasa o Coração 
do nosso Divino Mestre , venha tambem abra· 
sar o nosso. Nunca saberemos so:ffrer I se 
nunca soubermos amar. Com esta lição su· 
blime 1 Jesus dá-nos ao mesmo tempo ,  o mo· 
delo d'aqu elle generoso amor no Oorayiio tra -
passado da sua Divina Mãe, que vemos ao lado 
do seu , e na imagem da Cruz pequenina cal
locada entre os dois Corações 1 como perten· 
cendo a um e outro. A me ma caridade os 
une e os santifica. ; eis - ahi o que os torna in
separaveis. Maria amou mais a Jesus do que 
todas as outras creaturas juntas ; eis-ahi tam
bem porque ella sentia mais profundamente o 
peso de sua paixão e as dôres de sua morte. 
Mas foi partilhando os supplicios de Jesus
Christo, que a Virgem cooperou para a salva
ção do ge.pero human o ;  e foi junto da Oruz 
do Salvador que ella se constituio - o canal 
da. divina misericordia, a Mãe dos Obristãos, 
o Refugio dos peccadores , a Media.nei.J.·a uni· 
versal ele todos os homens. -
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Assim para amar verdadeiramente o nosso 
Divino Salvador, devemos considerar seu amor 
no Coração de� sua augusta Mãe : e, para sof
frer como Jesus- Christo, il-nos necessario pro
curar a força ua generosidade de Maria, - em. 
pé junto da Cruz. 

Mas jámais saberemos que cousa é amar 
Jesus- Christo , e soffrer com Elle , se nos não 
Rpplicarmos a conservar na nossa memoria a 
lembrança de suas igtrominias ,  de suas dôre)i 
e de sua morte ; se não excitarmos a nossa 
vontade rebelde a seguil-o na. vereda que Elle 
traçou com o seu Sangue ,  se não renunciar
mos as más inclinações da natureza, finalmente 
se não tratarmos de nos revestir interiormente 
de Jesus crucificado. 

Se todos os fieis tém esse dever de gratidão 
e de amor, q,uanto mais os Guardas de Honra 
que devem fazer profissão de não conhecer e 
não amar senão a Jesus - Christo e a Jesus
Christo crucificado, e a seu amantíssimo Cora
ção ferido pela ingratidão dos homens mais 
cruelmente do que pelo fet·ro da lança ! 

v 
O SANTO ESCAPULARIO DA PAIXÃO DEVE SER O 

HABITO DA GUARDA DE HONRA 

Felizes os Guardas de Honra que se ves
tirem com amor do Escapulario da Paixão e 
dos sagrados Corações de Jesus e de Mari a !  
Este santo habito, verdadeiro habito .de Christo 
que o trouxe do Céo , muito lhes valerá para 
se revestirem das virtudes de Jesus crucifi
cado , para viverem sua vida de immola.çAo , e 
se oíferecerem como hostins vivas dedicadas á 
gloria. de Deus e á salvação das almas ! Feli
zes os Guardas de Honra que revestidos do 
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santo Escapulario da Paixão de Jesus S\1' ani· 
marem de seu espirito ! Para elles realisar·se
ha infallivelmente a promessa do Divino Re
demptor : receberão ,  particola.rmente nas Sex
tas - Feiras grande augmento de fé , de espe
rança. e de caridade ! Breve poderão dizer com 
o Apostolo S. Paulo : « Christo confixus silm 
cruci! . . . Estou cravado com Christo na cruz! . . .  
Vivo . . .  mas já não sou eu que vivo ! E' Je us 
que vive em mim !  . . .  E se EIU vivo agora em 
carn e :  vivo na fé do Filho de Deus gue rue 
amou e se entregou a si mesmo por mm ! !11 
lide vivo Fiiii Dei, qui dilexit me, e/ tradid11 
semetipsum pro me l . . - •  Gal. II. 20. 

E todos podemos e devemos repetir estas 
bellas palavras de S. Paulo porque,  conforme 
declara o mesmo Apostolo aos Oorinthios : pro 
omnibus, por todos Jesus-Christo morreu ! por 
todos sim , para que todos os que vivem, não 
viviun mais para si mesmos, mas para Aquelle 
que morreu e resurgio por elles ! . . . Pro omni· 
bus rnortuus est Cl1ristus, tJ! qui vivu11l jarn tzon 
sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est tf 
resurrexil I 

Afim de facilitarmos a todos os Guardll8 
de Honra a graça de receberem o santo Esca· 
pulario da Paixão , para se animarem dos bel
los sentimentos que inspira , e colherem os 
ricos fructos que produz , pedimos ao Rvm. 
, r. Padre uperiot· geral da Congregação da 
Missão para todos os Sacerdotes Zeladores, 
ou Directores da Guarda de Honra a facul
dade de receberem todos os fieis do Esca_puln.rio 
dn Paixão e dos sagrados Corações de Jesus e 
de Maria. 

A to<los os Sacerdotes que o desejarem 
daremos um diploma particular que lhes ha. 
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de conferir o poder de benzer e dar este saplo 
Escn.pulario , pela forma.- que segue : 

RITUS 
BENEDIOENDI ET IMPONENDI S. SCAPU

LARE RUBRUM P ASSIQNIS 

Gmtiflcxo qui S14scepittrus est Scapulare Sa.· 
cerdos sttperpelliceo et stola rt.tbra indutus, capitc 
detecto , dica!: 

"8'1f. Adjutórium nostrum. Dóminus vobiscum. 
ORE:M:US. - DOMINE Jesu Christe , qui 

tégimem nostna mortalitátis indúere di�ná.tus, 
temetip;;um exinanivisti , formam serVJ. acci
pien s ,  et factus obédiens nsque ad mortem 
Crucis , tuae largitá.tis cleméntia.m humiliter 
implorámus : ut hoc genus vestiménti quod in 
honórem et memóriam dolorosíssimte Pn.ssiónis 
ture tuique sacratis imi Cordis, necnon et Cor
dis amantissimi ac compatiéntis Immacuhí.tm 
Matris tum institútum fuit , atque ut illo Íll
dúti hrec mystéria devótius récolant , benedi
cru·e-t dignéris , ut hic fámulus tuus , qui (vel 
l1rec fámula tua ,  que) ipsum gestáverit e 
quoque, per tua mérita et intercessiónem bea
tlssimea Virginis Marioo , indúere mereátur. 
Qni vivis et regnas in sáecula saecu.lórum. 

&. Amen. 

Scapu!(lrc aspergi/ aqua benedicta et impo11if, 
dicens : 

ACCIPE ,  carissime frater , (vel car:issima 
soror ,) h une habitum benedictum: ut véterem 
hóminem ex.útus , (vel exúta) novúmque indú
tus, (vel indúta ,) ipsum digne pérferas ,  et ad 

GUJJJ·da cU: llonra. 14 
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vitam pervénias sempitérnam. Per Christum 
Dóminum nostl·um . 

.ij. Amen. 
Deinde subjungit: 
ET ego ex facultá. te mihl concéssa ,  reei-' 

pio te 1 (vel vos ,) ad pa.1·ticipati6nem ómnium 
bonórum spu:ituálimn , que pe1· sancte Sedi 
Apostólicre privilégium huic sancto Soapulá.ri 
in gratiam Congregatiónis nostrm conoéssa sunt. 

In nómine Patris 1 t et Filii 1 et Spiritus 
ancti. 

�- Amen. 
DeniqttB dicatur trina vice : 
TE er�o quáesumus 1 tuis fâ.mulis súbveui1 

quos pret1óso sánguine l·edemisti. 
St�scipienlium 11omina describanlur , ct em/c 

elapsum a11num Parisios milta11lur, in Catalogo 
/(mera/i inscribenda. 

CAPITULO VII 
O Exerci elo da Via Sacra, ou Caminbo da Cruz 

•Et bajulan• sibi crucom cxivit in ouru 
qu.i dicitur Calvari m locum , ubi cntoífuerulll 
oum . •  

.. E lava-ndo a su.n. oruz :Ls costas , sn.l•io 
para aqllelle Jogar qne se chama C.ll•ario, 
onde o crncifioarrun.• JOAN. XL\.. 

1 
1MPORTANCIA.  ORIGEM. INOOLGENGl..llcS DA VTA 

S. ORA. CÓNDIÇOES PARA LUCRAL-AS 

1.0 Entre as praticas de devoção que nos mo
vem a considerar na paixão , cruz 1 e 
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r 
morte de Nosso Senhor Jesus-Ohristo , reme
dio o mais efficaz aos peccadorea para se con
verterem, aos tibios para se affel'Vorarem, aos 
justos para. se santificarem ; uma das princi
pae s ,  di z  o · illustre Papa Benedicto XIV , nQ 
seu Breve Otm tm:taJ uma das mais excellentes 
devoçõe , é certamente o exercício do caminJ10 
do Calvario, chamado vulgarmente Via Sacra. 

Pela Guarda de Honra do Sagrado Coração 
de Jesus é que deve ser frequent.ado com mais 
amor o doloroso caminho da ct·u z ,  pois á. 
Guarda de Honra é q_ue compete se�uir e 
acompanhar o seu Divmo Rei com mats fiel 
dedicação. 

A Mãe dolorosa de Jesus , foi a primeira 
que , com a Guard(l. de Honra do Calvario , -
deu principio ao exercício de amor e de reJ?a
raçilo da Via. Sacra, acompanhando a seu divtuo 
Filho no caminho da cruz. 

A maior consolação da Virgem das Dôres 
depois de haver perdido seu muito amado Je
sus, era visitat·, com suas primeiras filhas, com 
os Apostolos e Discípulos de Jesus , aquelles 
Jogares santificados pelo Redemptor do mundo 
em sua Paixão. Esta foi a origem da Via 
Sacra. 

2.0 Desde JJ tempo em que Jesus - Christo 
subio ao Céo os primeiros fieis que babitamm 
em Jerusalem iam a venerar os lagares mais 
memora.veis e que ha.viam sido consa�rados 
pelos padecimentos e pelo sangue preciostssimo 
do divino Salva.dor. E' como sabemos J?Or S. 
Je1·onymo , deste a.q,uella época , os cbi1stãos 
em chusma alli corr111m a visital-os, e a vene
ral-os , emprehendendo longas viagens desde 
as mais remotas partes da terra. 
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Algumas pessoas pias e santas ·depois qua 

haviam estado na Palestina , de volta ás suas 
terras , querendo continuar a satisfazer sua. 
devoçã.o institutiam em suas casas, ou em ora.· 
torios publicas as Estações dos santos logares 
que haviam visitado em Jerusalem. D'aqui 
começou este devoto exercício o. introdum�se 
em todas as partes do mundo ; os fieis que 
não podiam ir a Jerusa.lem achavam uma doce 
compensação visitando as 14 Estações da Via 
Sacra, nos oratorios particulares , ou publicos 
em que estavam instituídas. 

A Egreja muito approvou tão piedoso exer· 
cicio , e os Summos Pontífices o enriqueceram 
com grandes indulgencias. 

Tornou-se "'era.l em todo o orbe catholioo, 
quando os Pa�res menores observa�tfcs de S. 
Francisco estabeleceram as 14 Estações da Via 
Sacra em todos os seus conventos e Egrejas, 
depois de haverem fundado um estabelecimento 
em J en1.salem, no anno de 1334, para. cuidarem 
nos loga.res sagrados confiados a. seu zelo e 
devoção. 

Continuaram sempre os devotos peregrinos, 
que podiam ir á Terra Santa a visitar pessoal
mente os lagares consagrados pela Pai.xil.o 
de J esns , mais os fieis christãos , impedidos 
de emprehender tão longa viagem , a faziam 
espiritualmente percorrendo o muito que n'n.· 
quelles logares padeceu Jesus-Christo por nos · 
sa eterna Salvaç.ão nas ultimas horas ela sua 
vida mortal. 

3.0 Qinco Summos Po1;1tifices enriqueceram 
com muitas indulgencias este tão salutar exer· 
cicio : Innocencio XI em 1686 ; Innocencio XII 
em 1695

{
· Benedicto XIII em 1726 ; Clemente 

XTI em 734; Benedicto XIV em 1741. - • Visi-
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tando devotamente a Via Sacra, diz a Raccolla 
romana. pag. 77, podem lucrar-se todas aquel
las indul�encias que têm sido concedidas pelos 
SS. Pontiiices aos fieis que pessoalmente visi
tam os Santos Legares de J erusalem.• 

4.0 Estas riquíssimas e muitíssimas indul
gencias podem applica.r-se ás Almas do Purga.
torio; as condições para lucral-as são faoilli
mas, requer-se : 

1.0 Que ao visitar as 14 Estações se vá me
ditando na. Paixão de Nosso Senhor Jesus
Christo, - cada. run conforme sua capacidade ; 
2.0 que se passe de uma Estação para. outra, 
sendo possível, mas se a multidão das pessoas, 
on a estreiteza. do legar em que estão collocadas as 14 Estacões não permittir caminhar 
de uma. á outra, basta. ajoelhar-se e levantar
se a cada uma d'ellas ; 8.0 a sagrada Congre
gação das Indnlgencias declarou que não ha 
reza presente, nem forma. de meditação deter
minada para. cada Estação 1 basta meditar na 
Paixão de nosso Senhor ; 4. 0 a. favor dos en
fermos , viajantes, etc. , e de todas as pessoas 
verdadeiramente impossibilitadas de visitar as 
E tações da Via. Sacra collocadas em Egreja.s, 
ou em oratorios , - o Papa Olemente XIV, 
em 1773, concedeu , a graça âe ganhar as mes
mas iodulgencias recitanQ.o 14 Padie Nosso e 
Ave Maria e no fim outros 5 Padre Nosso e 
Ave Maria e Gloria. ao Padre com mais 1 pelo 
Su=o Pontifica 1 - tendo entretanto na. mão 
um crucifixo de metal, - bento por quem tenha 
essa faculdade. Consta. dos decretos da Con
gregayito das Indulgencias que este crucifixo 
depois -de bento não póde nem vender-se; nem 
emprestar-se a outrem, só serve para. a pessoa 
para. quem foi bento. 
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II 
METHODO DE FAZER O EXElR.CICIO DA. VIA S.A.ORA 

OFFEREOIMENTO. - 0' meu Deus e 
Senhor, eu offereço á vossa Divina MAgestada 
este santo exercício da Via Sacra em união 
com os infinitos merecimentos de J esus-Ohristo 
vosso Filho e de Maria sua Mite Santissima. 
Faço tenção e desejo ganhar todas as indu!· 
geneias parciaes e planarias concedidas pelos 
Summos Pontífices e. quem visitar as 14 Esta· 
ções , e tudo deposito nas mãos de Nossa 
Senhora para. que de tudo o que eu fizer, soffrer, 
rezar e merecer seja ella distribuidora em 
favor das santas A.lnias que quizer libertar das 
penas do Purgatorio. 

ORAÇÃO PREP ARATORlA. - Senhor men 
J esus-Cliristo, Vós andastes e te camiriho por 
minha causa. ; tornastes sobre vossos hoinbros 
o enorme madeiro da ct·uz e fostes expirar 
cravado n'elle para. me 'remir ; den-amaates vosso 
sangue para lavar as minhas iniquidades ; e eu, 
filho ingrato 1 tenho-me apartado de Vós cor
rendo pelo caminh o da. perdição, tenho voltado 
as costas á cruz que me déstes, não te.nho apro· 
veitado o fructo dos sacramentos que mana.ram 
de vosso divino lado ; mas agora., Senhor, venho 
a Vós, como ovellia perdida. que busca o pastor, 
como filho prodigo que busca o medico da vida. 
Recebei-me, Senhor, benignamente como rece· 
bastes a Magdalena. penitente , ouvi-me como 
ouviste o ladrão arrependido. Comvosco quero 
caminhar até o Ca.lvario, para que unido com· 
vosco viva e morra abraçado com a vossa cruz, 
e experimente os effeitos de vossa. ·misericordia 
n'este mundo e na. eternidade. Amen. 
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PRIMEffiA ESTAÇÃO 
Jesus condemnaáo á morte 

tf. Adoramus te, Ohriste, et benedicimns tibi. 
IV· Quia per Sanctam Orucem tua.m 1·ede 

rnisti mundum. 
Considera como o sacrilego p1·esidente Pila

tos proferio contra o Autor da vida sentença 
de muite, depoi de o ter mandado açont.ar 
publie�nnente com tanta crueldade, que chegon 
tres vezes ás agonias da morte. 

Contempla. o a.mor infinito ele teu Senhor, 
pelo moito que padeceu por te salvar. Pede
Lhe que risque a. sentença. de mot·te eterna. que 
por tuas culpas tens merecido, e assente o teu 
nome no livro dos predestinados para a eterna 
vida.. . 

Peza-me, Senhor, de todo o meu coração de 
Vos ter offendido , por serdes Vós qttetJ·j sois, 
pl'oponho com vossa graça a emenda, e espero 
que me perdoeis por vossa infinit.a misericor
dia. Amen. 

Peccador contrito, vê que teu Jesu� 
·Vai por teu amor a morrer na cruz. 

t 
SEGUNDA ESTAÇÃO 

Jesus com a crti:Z ás costas 
11. Adora.mus te, Ohriste, etc. 
Considera como os ministros da Cl'Ueldade 

depois de lerem á ·voz de pregão a sentença 
de morte de nosso Redemptor , torna.ndo-Lhe 
a Vjlstir n. tunica. , qt\6 para o açout.arem L 'h e 
tirlham despido, puzéra.m sobre seus delicados 
bombros o pesado leobo da cruz. 
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Para o Calva.rio vai, 6 alma, teu innocenta 

Senhor cercado de algozes, cheio dt< approbrios, 
e opprimido com o peso da cruz a. dar n'ella a 
vida crucificado por teu amor. Propõe firme· 
mente de o seguires toda a vida com a cruz· 
que te der, até que chegues a morrer crucifi
cada juntamente com Elle. 

Peza-me, Senhor, etc. 

t 
TERCEIRA ESTAQÃ.O 

Jesus cahe debaixo da cruz a pn·meira VtiS 
1f. Adoramos te, Christe, etc. 
Considera como nosso Redemptor, fatigado 

do caminho, afflicto com o ;peso da cruz e obri
gado da. fraqueza que padec1a pelo muito sangue 
que de suas chagas tinha. vertido , ca.hio em 
terra. Contempla prostrado aos pés de seus 
mesmos inimigos o teu Jesus , e que as tuas 
soberbas são as que assim o fizéram inclinar 
até a terra. Pede-Lhe com Iagrimas de ver
dadeira contrição te perdoe as culpas , que 
foram· causas das suas quédas. · 

Peza-me, Senhor, etc. 

t 
QUARTA ESTAÇÃO 

Jesus, encontra-se com sua a.fllicta Mãe 
Y. Adoramos te, Christe etc. 
Considera como os dulcíssimos Corações de 

Jesus e Maria foram traspassados de dôr no 
encontro da rua. da Amargura. 
. Oh r· que afiectos tão admiraveis teriam estes 
dons corações n'esta occasiíio ! Que amores tão 
ardentes ! Que angustia's e dôres tão pene
trantes ! E que saudações em silencio tilo do-
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lorosas! · 0' Mãe amorosíssima de meu Deus, 
eu sou quem com meus pecca.dos dei causa a 
tantos sentimentos ; bem sei que não mereço 
vosso patrocinio , mas espero da vossa. piedade 
o que desmereço por minha miseria. 

Peza-me, Senhor, etc. 
· 

t QUINTA ESTAÇÃ.O 
Simão Cyrb:eo ajuda a Jesus a levar a cruz 

1/. Adoramos te 1 Chdste, etc. 
Considera como os judéos temendo que aca

basse a vida antes de chegar ao Calva.rio o 
nosso clementíssimo Jesus, obrigaram a Simão 
Cyrineo a que Lbe ajudasse a levar a cruz, 
com o maligno intento de o crucificarem ainda. 
vivo. 

0' amabilissimo Senhor, quem me déra que 
se resolvessem meus olhos em lagrima.s para 
chorar dignamente as culJ?as que Vos occa.sio
mHam tantas penas , e aJudar a. levar a cruz 
de que até agora tenho fugido ! 

Peza-me Senhor, etc. 

t 
SEXTA ESTAÇÃO 

A Veront"ca enxuga a face de Jesus 
1. Adornmus te, Christe, etc. 
Considera como uma devota mulher cha

mada Veronic a t vendo o rosto sagrado de 
Jesus coberto CJ.e sangue , eclipsado com as 
ascorosas immnndicias que Lhe tinham lançado 
os judéos , rompeu por meio d'eiles � . o limpou 
com nma toalha. em que o Senhor Ule deixou 
�stampado seu retrato. 
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Dulcíssimo Jesus, eu Vos otfereço meu corn· 

çito1 para que estampeis n'elle o retrato de vossa 
diVIna presença; e se o tém ma.nchado as in· 
numeraveis culpas que commetti, peço-Vos q_ue 
m'o aceiteis lavado em lagrimas de verdade1ra 
contriÇão. 

Peza-me, Senhor etc. 

SETTh!A tsTAQÃO 
Jesus cal1e segundn vez 

"if. Adoramns te, Christe etc. 
Considera como o amorosíssimo Salvador, 

atropelln.do dos em puxões que Lhe dava� JJara 
que sahisse da cid(tde com a maior b reVldade

l cabio segunda vez am terra. - o• pobre alma. 
E quantas vezes tens tu com a mesma violen· 
cia lançado de teu coração pela porta da. culpa 
a teu Deus e Senhor? Qua.ndo conunetteste 
os peccados ,  que outra. co usa foi ,  senão dar· 
Lhe em puxões , para. que sabisse com maior 
brevidade? prosta·a.-te agora a seus divinos pés, 
pede-Lhe perdão de tuas culpas , e propõe de 
nunca mais offendel-o. 

Peza.-me, Senhor, etc. 

t 
OITAVA ESTAQÃO 

O Smhor prediz ás filhas de ]erusalem os 
males de sua palria 

'f/. Adoramos te, Ohriste, etc. 
Considera. como nosso Redemptor disse :is 

filhas de Jerusalem que o seguiam chorando : 
•Nilo choreis por ruim , chorai por vós : não 
choreis as minhas penas, chorai a. causa. d'ellas, 
que silo as vossas culpas, e de vossos filhos.,. 
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0' misericordiosissimo Senhor, que a troco de 

que os peccado1·es chorem as suas culpas, não 
quereis que se compadeçam das vossas penas ! 
Quem me déra que se arrasassem meus olhos 
em J agrime.s para chorar por mim, e por V 6s I 
Por mim ,  o muito que Vos. tenho offendido, 
por Vós , o muito que Vos vejo padecer por 
amor de mim. 

Peza-me, Senhor, etc. 
t 

NONA ESTAQÃO 
]esr1s cahe ten·eira vez 

Y!. Adoramos te, Obriste, etc. 
Considera como junto do monte Calva1·io 

cahio nosso amantíssimo Jesus terceira vez, 
tão fraco que chegou a tocar a terra com sna 
santíssima bocca. 

o• dulcissimo Jesus, quem tivera bastantes 
corações , :para a.lcatifar com elles a aspereza 
d'esse caminho, com que se fizessem a vossas 
qnédes menos sensive1s ! Mas ai de mim, que 
um unico coração que tenho, é mais duro que 
as mesmas pedras I - O• alma ingrata1 acaba 
agora de conhecer que as reincidenc1as na.s 
tuas culpas são quédas em teu Redemptor, 
que o obrigam a beijar a terra.. Resolve-te a 
em�õndar de vida , para que Lbe n!Lo repitas 
tantas penas. 

Peza-me, Senhor, eto. 
t 

DEOIMA ESTAQÃ.O 
Jesus i despojado de seus vestidos 

, 1/. Adoramos te, Cbriste etc. 
Considera como depois de darem ao nos o 

nmantissimo Salvador o vinho misturado com 
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fel,  o despojaram com sacrilega h-reverencia da 
tunioa inoorumtil , que estava. pegada ao cha
gado corpo , com que se renovaram todas as 
chagas, e começaram' de novo a verter copioso 
sangue. , 

0' clementíssimo Senhor que para me re· 
stitnil:des o vestido nupciaÍ da gra9a , con
sentis que Vos dispam á vista de innumera
vel povo com tanta ignominia. e a:ffronta vossa, 
- concedei-me que se vista meu coraçl1o de 
luto para chorar as culpas, e nunca mais perca 
a graça da qual por vossa bondade me tendes 
revestido. 

Pe;;:a-me, Senhor, etc. 

t 
DEClMA PR1MEIRA ESTAÇÃO 
]estts é pregado tia cros 

1f. A doramus te, Christe, etc. 
Considera como mandaram imperiosamente 

aquelles algozes a nosso pacient1ssimo Jesus 
que se estendesse sobre a cruz ; e ob edecendo 
o Senhor com pxornptidão , pregaram em suas 
mãos e pés agudos cravos com gravissima. dôr; 
e não satisfeitos com esta crueldade, Lhe tor
naram a penetrar sua sagrada. cabeça com a 
pont.as da corôa de espinhos, que Lhe tinbam 
arrancado quando Lhe despiram a tunica. -
Contempla , 6 alma , como vendo-s,e o teu B.e
demptor cravado na cruz , levantaria os olhos 
a. seu Eterno Pai, o:fferecemlo-Lhe as suas cha
gas e as JA,Uas d õres para remedio de tuas cul
pas, entretanto que tu continuas a despreza.l-o 
� o:ffendel-o. 

Peza-me, Senhor, etc. 
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DECm.A. SEGUNDA ESTAQÃO 
Jesus morre 11a cruz 

t Adoramus te, Ohriste, etc. 
Considera como depois de h·es hora de 

agonia sobre a cruz , exhala Jesus o ultimo 
su piro , entretanto que os judeos vom itam 
contra Elle terriveis blasphemias. Logo o Céo 
se vestia de luto, o sol se eclipsou totalmente, 
a lua negou suas influencias , tremeu a terra, 
partiram-se os rochedos , abriram-se as sepuJ
tm-as, rasgou-se de alto a baixo o véo do tem
plo confundiram-se os elementos , e toda a 
ordem da natureza se alterou , enchendo-se o 
mundo todo de pavoroso assombro. 0' alma 
remida com o sangue de teu Deus, se as crea.
turas insensiveis se confundem, e se assombram 
na morte de seu Oreador, que esperas tu, que 
niio choras, e te não arrependes depois de ter 
sido a cau a de sua morte ? !  

Peza.-me, Senhor, etc. 

t DECIM.A. TERCEffiA ES'rAQÃ"O 
Jesus é descido da cruz. 

"tf. Adoramus te, Ob.riste, etc. 
Considera como o s agrado cada ver 'de nosso 

Reclemptor defunto foi despregado da cruz , e 
posto nos amorosos braços de sua angustiada 
Mãe , e Senhora nossa. 0' alma minha , se 
esperas a felicidade eterna por intercessão' de 
Maria Santissima. , imita a esta Senhora nos 
ad.mll:aveis affectos que. n'esta occasião sentia, 
vendo o seu amado Filho todo desfigurado, 
chagado e en�<anguen ado , que nisto lhe fi.ml. 
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a. tua devoção fe1·vorosa. o maia'r obsequio. 
O! Mãe amorosíssima de meu Deus , pela 
dôres e angustias que n'este doloroso pa so 
tivestes , vos peço me alcanceis graça para 
alliviar as vossas dôres por meio de uma. ver· 
dadeira contrição de minhas culpas. 

Peza-me, Senhor, etc. 

DECIMA Q.UJTA ESTAÇÃO 
festts é depositado no sepu!chro 

1. Adoramus te, Christe, etc. 
Considera como o corpo de nosso Redemptor 

foi depositado no sepulchro por Maria antis· 
sima e outros fieis , que a accotnJ?anharru:n. no 
piedoso enterro de seu divino Filho e nosso 
amabilíssimo Jesus. Pondera como vendo· e 
fina.lmente a saudosa Mãe no silencio da noite, 
ausente de seu amado Filho, arrasados os olhos 
em lagrimas , cercado o coração de angustias, 
se deixou possuir toda da amargura de sua 
dôr. 0' alma insensÍvel, que sem te COm!lade· 
ce1·es das dôres de tua lastimada Senhora, 
accrescentas com tua ing1·atidão novos tormeu· 
tos á sua soledad e !  Prostra-te h oje arrepen· 
dida a seus ,pés ; pede-lhe perdão de tuas culpas, 
para que seJa tua. protectora. junto ao throno 
de seu divino l!'ilho, e te receba em seus bra· 
90s na hora da mm·te. 

Peza-me, Senhor, etc. 
ORAÇÃO Á SS. VIRGEM DOLOROSA. -

Virgem Maria, Mãe de Deus, martyr de amor 
e de dôr , vós concon-estes ao beneficio da 
minha. redempção com as angustias sem numero 
que so:ffrestes aos pés da cruz, e com a. offerta 
que fizestes ao Eterno Padre do seu e vosso 
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Unigenito , em holocausto e victiro.a de propi
ciaçAo por meus peccados. Eu me compadeço 
da acerbissima dôr que padecestes ; dou-vos 
graças pelo amor com que vos privastes do 
vosso amado Fillio Jesn , para que fosse salvo 
este peccador ; in terponde a vossa intercessão, 
para que eu não torne a crucificar com 'novas 
culpas o amoroso Redemptor ; e, perseverando 
na sua graça até a morte, obtenha a vida eterna 
pelos merecimentos da sua dolorosa paixão e 
morte de cruz. Amen. 

04-PITULO VIII 

O Sacrosanto SacrlOc!o da Missa. - Sua excellencia, 
seus adm iravels elfeitos 

•Ab ortu solis usquo ad oceasunt . . . ot in omni loto snGriJ!c&tu.r , ot offertur 
nomini meo glJlatio mur�da.• 

•Desde o nascente do sol ató o poente 
e em todo logar se sacrifica e se olrorccc 
a.o meu nome urna oblar.ão pura.� 

Mal. I. 
EX:CBLLENCIA. - EFFEITOS DO S. SACRIFICIO 

E
sta oblação annnnciada pelo Propheta Mala
chias é admiravelmente realisada pelo Sacro

santo Sacrificio da Missa, que desde o nascente 
até o poente se offerece em toda a redondeza da 
tena para dar a. Deus gloria, amor, teparayão ;  
para adorat· sua suprema e infinita Mage tade, 
jlara agr11decer seus immensos beneficios i para 
llllplorar sua infinita misericordia , pedir-Lhe 
per�ão, e dar-Lhe satisfa.cção pelos peccados dos 
hom ens , e para alcru1ç.ar todas as graças que 
nos pão necessarias. 

De t.odas as acções do christianismo a Missa 
6 a mais sRDta, a mais excellente, a mais g1o-
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riosa para Deus , a. mais util aos homens, a 
mais e:fficaz para a conversão dos peccadores, 
para o allivio das Almas do Purgatoric>, e para 
a salvação de todos. 

Nosso Divino Redemptor n'ella renova o 
ineffaveis mysterios da reconciliação do ge:nero 
humano com Deus, e applica os merecimentos 
de sua paixão e morte ás almas de seus remi
dos que com Elle se unem pelo santo 8acrificio 
a estes fins por Elle instituido. 

De parte de Jesus - Oh r isto os e:ffeitos do 
Sa.crifiCio da. Mi sa são infinitos e i.nfalliveis, 
mas na sua applicação dependem alguns da 
intenção do Sacerdo e celebrante, e outros das 
disposições dos assistentes. 

Quatro fructos principaes nascem do Sacro. 
santo Sacrificio da. Missa : um especial, que per
tence áquelles por tenç.ii.o de quem se applica 
a Missa; outro especialissimo, que pertence só 
ao celebrante ; ha um fructo geral que é para 
todos os fieis, e outro particular q_ne pertence 
aos que assistem ao Santo Sacrifimo. E sendo 
e te proporcionado a devoção de cada um, 
muito importa a todos , e particultu·mente aos 
Guardas de Honra , ouvir a Sa.nta Missa com 
o mais religioso fervor, pois precisam de mais 
graças para cumprirem sua gloriosa missí'I:Ó e 
dar a seu Divino Rei mais gloria , mais amor 
e mais reparação. 

Estando um dia Santa Thereza a oral· perante 
o Santíssimo Sacramento, achava-se esmagada 
pelo peso do muito que a Deus devia, por haver 
sido .. o Senhor tão misericordioso com ella, e 
sentia muita an�ustia. ds não poder retribuir
Lhe como merec1am os immensos beneficios que 
tinha. recebido, e como repetia as palavras do 
propheta: quid retribuam Domitto . . .  que dar�i 
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ao Senhor por todos os bens que me tem con
cedido? - sahio do Tabernaculo uma voz que 
respondeu : cFaze celeb1·ar a Santa. Miss a ,  e 
basta ! . . .  > Assim fez. Com esta devoção a 
Santa EsJ:>osa de Jesus satisfazia a. todas as 
suas dividas e alcançava as maiores graças : 
mandava celebrar quanta Missa podia, e assistia 
a quantas lhe era permittido , e com ,;erafico 
fervor. 

E vós
b

ó Guardas de Honra, como pagareis 
a vosso ivino Redemptor o muito que Lhe 
deveis ? E como Lhe agradecereis as immensas 
misericordias que sobre vós derramou seu 
infinito amor ? . 

Ouvi, ouvi a voz que sahindo do Sacrario 
vos diz :  cFaze celebrar a Santa. Missa e 
basta ! . • 

Isto e, assisti quanta vez possível fôr ao 
Sacrosanto Sacrificio da Missa , uni-vos com 
Jesus-Christo que se immola. no altar 1 offere
cei com o Sacerdote a Victima de ado1·ação, 
de agradecimento 1 de reparação e de imf!etra
ção ! 1 1 . .  . Tom ai nas vossas mãos o calix sa
lut.ar, cheio do Sangue consagrado de Jesus! 
olferecei - o a vosso Pai celestial , repetindo 
com fé : •Ó Pai eterno, eu Vos 9Jereço o pre
ciosíssimo Sangue de Jesus-Chnsto 1 em des
conto dos meus peccados , pelas necessidades 
da ,"anta Egreja , pelas Alm�ts do Purgatorio, 
pela conversão dos pecc'adores. • 

Recebei em vossos corações , real, ou espi
ritualmente a Hostia Divina pura., santa , im
maculá.da, o Pão vivo descido do Céo, o Maná 
da vida eterna, Jesus Sacramentado dentro de 
vosso coração' convertido em altar e em sa- , 
era rio ; o:fferecei a vosso Pai celestial o Cordei
ro Divino que tira os peccados do mWl do :  

Gv�U't!!> ch lftmra. 1 5  
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com esta. oblação pagareis todas vossas divi
das, santificareis vossas almas , alcançareis a 
conversão dos peccadores e o allivio das Al· 
mas do Pnrgatorio. 

A este fiin vos offerecemos os melhores 
methodos de assistir ao Sacrosanto Sacrificio 
da Missa para d'elle tirardes os maiores ú:uctos. 

II 
ME:t'HODO DE OUVIR MISSA CONTEMPLANDO A PAI· 
$ DE JESUS-OHRISTO NOSSO SENHOR, EM BOAS 

:NOIPAES OIRCUMSTA.NOIAS, CONFORME O 
DEVOT!SSDIO S. LIGORIO 

• Oração antes da Missa 
Eis-me�ui, Deus meu, ao pé de vosso aJ. 

tarl.. :(Iara · erecer-Vos com o Sacerdote o Sa· 
crinc1o do . orpo e dol/3angue de meu piedoso 
Redemptor e vosso Divino Filho Jesu s -Ohristo. 
Com est-a offerta me proponho homa.r-Vos e 
agradecer-Vos cabalmente, para alcançar pa.ra. 
mim e para todos os :fieis effeitos de vossa 
misericord'ia, a remissão dos :�;>secados, a. satie
fação das penas, e a abundanma de vossa gra�. 
Allumiai, pois, Senhor , meu espirito , purificai 
meu coração, ,Ra.J:a que eu assista digna, atten· 
ta e devotam-.te ao �l·ande Sacrificio. Aben
çoai-me, omnipbtente Deus Padre, Filho e Es
pirito Santo 

Assim seja, Deus eu ! 
L-No principio da Missa, quattdo o Sacerdolt 

'incli�ta·se ao pé do Altar 
Eis a.lma minha. , teu Jesus no hórto de 

Gethsemani
h

onde começa sua dolorosa paixão. 
Vê como E e se retira a um logar solitario, 
e prostrado com o rosto em terra, pede a seu 
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Divino Pai , que lhe assista n'aquelle penoso 
conJiicto. Ao ver representados um por um 
os tormentos de sua morte proxima. , se con
trista, desmaia e súa. sangue . . .  Ah ! meu Jesus, 
foram meus pecca.dos que occasiona1·am vossos 
p�decimentos. Ah ! que mal immenso fiz eu 
pecca.ndo contra V óa , Deus e Senhor meu! 
Conheço minhas culpas, e as trago diante dos 
olhos para confundir-me , chorar e satisfazer
Vos. A.s confesso perante Vós e toda a Cô:trte 
celestial. Senhor Deus, Todo-Poderoso, tende 
piedade de mim , perdoai-me , absolvei-me , e 
sa.lvai-me ! O Sangue' de Vosso Divino Filh o, 
tão ma.goado, interceda por mim. 

2. - Quando o Sacerdote sobe Of1. Altar i 
Alma minb.a, teu .Jes� é entt·egWe pot trai

ção ; eil-o no meio dos soldados preso e atado 
cruelmente. Soffre e caia-se. Olha co.mo o 
a'!'ra.sta.m a Jerusa\em no meio de n4J. oppro
brios e tormentos, Considera. o muito que Lhe 
custou satisfazer por tua soberba ,�or teus 
peccados , e merecer-te a graça de tornar-te 
humilde e santa. Te approveitaste ? 

].-Quando o Sacerdote passa de (,t;a parte Pat·a 
outra, para ler a E pistola e o Evangelho 
Entra Jesus em Jerusalem. Contempla- o 

alma minha, não applau�o e acclamado como 
Rei, mas tido por malféitor , e acolhido com 
risos e mofas. Como é inconstante e mudavel 
o sentimento dos homens l Da. alegria. passam 
ao furor, dos louvores ás injurias , das h om·as 
a.os opprobrios, E tu, minha· alma, ainda. con
fiarAs nos homens l Aprende , pois , a. ter em 
pouco os juizos dos homens , . .  considera com 
mais attençã.o , e vê como é teu Jesus arras-
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tado com cordas a infames tribunaes, onde e 
accusado o escarnecido, calcado aos pés e des
amparado. Quão bellas lições de silencio e de 
perilão, de paciencia e mortificaçã.o te dá Elle! 
A.s entendes tu , alma. minha.? E quando as 
aprenderás tu, alma melindrosa, frouxa e des· 
prezivel? E quando com voluntarias penas, 
ou ao menos com um vir uoso soffrimento dos 
incommodos d'esta vida , castigarás tu , como 
de-ves, tua · carne insolente e peccadora? Pec
cados e mais _peccados e nada de p nitencia? 
Offensas e mats offensas e nada de satisfa�ão? 
Eterno Padre , eis-me prompto para. soffrer 
todos os castigos , pail:a supportar todas as 

'dôres A: vista de minbas culpas , occupado 
sempre d� lembrança de meu peccado : •não 
me desam�areis , Deus meu, não Vos afasteis 
de mim.• 

4· - Do Offerlori{J até Sanclus 
Eia meu Jesus atado á. columna, cruelmente 

açoutado.' e coroado de espinhos. Quem póde 
vel-o sem derramar Jagrimas de ternura ? o· 
anjos do Oéo , vinda e vêde o Rei da glorin, 
estreitamente ligado, coberto de chagas e com 
a cabeça tr�.passada ! Se não vos é dado 
livrai-o de tantas penas, vinda ao menos com-· 
migo chorar de compaixão . . .  0' Eterno Padre, 
recebei esta Hostis -immaculada em agradeci
mento das inftnitas misericordias de que me 
tendes accumulado , e em expiação de ta.n.tas 
culpas que contra Vós tenho commettido. 
Apiedai - Vos Senhor , de mim ,  e remecliai 
mmhas necessidades , 

e sobretudo conced�i-me 
a perseverança fi:na1. Bem sei que não soti 
digno de Vol-o pedir, tendo eu mesmo, c·om meus 
máu s pensamentos, coroado de espinhos a. sacro-
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santa capeça. de meu Jesus : mas Vos apre
sento, 6 Divino Pai , seus merecimentos 1 suas 
chagas abertas clamam por mim, pedem mise
ricot·dia, pedem perdão. 

5. - De Sanctus até a Elevaçào 
Eia, pois, compadece-te de teu Senhor, não 

vés com que doce affecto Jesus abraça a cruz, 
tanto tempo desejada ? Quão pesada a fizeste 
com tens peccados I Admira seu amor e agra
dace-Lb'o. Aprende tu tambem a abJ.·açar a 
cruz com o mesmo amor. Não te e pa.ntes do 
peso, nem dos juizos dos homens, nem da con 
fusão : s e  soffres com Jesus, reinarás com Elle. 
Acompanha , alma minha teu Jesu para o 
Ca.lvario. Ah l que espectaculo aterrador! que 
dolorosa jornada! Jesus é conduzido para. a 
morte , como um cordeirinho ao matadouro. 
Deus meu I eil-o no mais lastimoso estado ! 
Contempla-o todo chagado , coroado de espi
nhos , catTe�ando em seus bombros aquelle 
pesado made1ro ! Olha como vai com o corpo in
clinado com os tremulo joelhos a gotejarem san
gue ; e caminha com tanta difficuldade que parece 
expirar a. cada passo. E tu, alma minha., não 
Lhe ajudas? Eia, estende-Lhe a mão, e a.llivia
o de tantas penas, consola aquelle Coeaçào affli
gido. Ah ! meu J esu 1 men magoado Senhor, 
a.gora vou conhecendo cada vez mais o grandê 
mal que tenho feito peccando. Detesto , poisl minhas culpas e as choro amargamente. Ah . 
se nunca Vos houvera offendido ! Quantos des
prezos, quantos ultrages, quantns dôres, Jesus 
meu, padecestes por mim ! Envexgonho-m e  de 
no pa. sado ter amado tanto as honras e os 
prazeres, e por amor d'estes ter chegado tan
t&s vezes a renunciar a. vossa graça e vosso 
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amor : me arrependo sinceramente , 
me imitar-Vos, 6 meu bom Jesus. 

proponho· 

6. - Da Elevação até o Pater nosler 

1 

Eis alli levantado em alto o Redemptor do 
mundo. Vê, oJma minha ,  teu Senhor. Eil·o 
na cruz, pendente d'aquelle patibulo infame no 
meio dos mai acerbos tormentos. Considera 
o muito que padece. Ora apoia-se sobre as 
mãos, ora sobre os pés , mas onde e aq-ima 
augmentam-se as convulsões. Volve sua do· 
lorosa. cabeça para uma e outra parte ; se a 
repousa. sobre o -peito, as mãos xasgam·se com 
o peso ; se a inclina por sobre os hombro , os 
e pinhos penetram-nos ; se encosta-se na cruz. 
os espinhos se enterram mais na testa. Ah !  
meu Jesus 1 quão acerba morte padeceis por 
meu amor ! . . . Quanto mais liberal é meu Deus 
para commigo, tanto mais mes.quinho sou para. 
com EUe, que não verto se quer uma lagrima. 
por tanto santo sangue derramado por mim ! 
Meu Jesus crucificado , eu Vos adoro n'esse 
throno de ignominia e de soffrimentos ;  e hu· 
milbado e enternecido me chego a beijar vossos 
santis imos pes traspas ados p or meu amor : 
me a.brnço com est.a cruz , em que Vós como 
victima de amor Vos quizestes sacrificar por 
mim á di. v i na justiça : Factus obdiens usque 
ad mortem, mortem, autem crucis. Ditosa oba · 
diencia que nos alcança o perdão dos pecca.
dos I E que erio. de mim, Senhor meu, se não 
houvesseis dado por mim a vida? .Ag1·acleço
Vos, !IJ1lor meu, e pelos merito d'esta sublime 
obediencia Vos peço me concedais a graça de 
obedecer '"em tudo aquelles que fazem vossas 
vezes na terra. e perdoar de coração aos que 
me offenderem. Desejo nunca mais Vos desa-
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gradar , mas amar-Vos com todas as véras , e 
amar-Vos para sempre. 

7.- Desde o Pater-nosler até o Domt'ne1 non 
sum dignus 

Eis a.fin.al teu Jesus moribundo. Eil-o ago
nizante a dar o ultimo suspiro ; contempla 
a.quelles olhos moribundo s , a.quelle rosto em
pallideeido, aquelle eora.çâo pulsando languida
mente , aquella alma ama.bilissima. prestes a 
deixar seu corpo dilacerado. Já se escurece 
o Céo, treme a terra , abrem- se os sepulchros · 
Deus meu , que horrendos signaes sã.o estes� 
E' que morre o Creador do mundo. Chega-te, 
aln1a minh a. ,  chega. ao pé do sa.nto madeiro, 
em que Elle morreu. Chega-te , e considera 
que morreu por teu amor. Pede quanto qui
zeres e tem confiança de tudo alcançar. Põe 
os olhos n'aquelh. cru z :  em toda sua figura 
inspira amor e convida. a amal-o : a cabeça in
clinada para dar-te um osculo de paz ; os bra
ços estendidos para abraçar-te ; o Coração aberto 
para amar-te. 

0' Sn.lvador do mundo , 6 amabilissimo Je
sus meu , me entrego todo em vossa mãos e 
me offereço a Vós. Acolhai-me , .Tesus meu, 
em vosso amo1·oso Coração , e tende piedade 
de mim que sou tão :frio em Vos amar. Curai 
as chagas de minhn. al ma, inflammai-me em 
vosso amo1· , para que eu passe todos os mo
mentos que restam de minha. vida em Vos amar 
e crescer em vosso amor. 

8. - Do Domine non sum dignus até a 
Commtmhão 

ó• meu Jesus , meu Deus, unico e summo 
bem da mjnh& alma , oh I se eu tiver� & feliz 
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sorte de tantas almas que se chegam devota· 
mente á Vós, e se aliment.am todos os dias em 
vossa �esa. celest

.
ial . . . Que dita, que consola

ção serm para = ,  se agora podara ,  com o 
fervor dos Santos, unir-me a Vós, Senhor meu, 
possuir-Vos n'este Sacramento de amor e ser 
todo vosso para sempre ! . . .  Ah l por quem sois, 
pelos vossos merecimentos infinitos , livrai-me 
das minhas culpas, das quaes sinceramente me 
arrependo, e fazei-me digno de Vós. 0' Senhor, 
eu não sou dign o ,  não sou digno que entreis 
em meu coração , mas dizei uma palavra se 
quer, e minha alma será salva. Dulcissimo 
J" esus I Em Vós confio , por Vós suspiro , a 
Vós amo com todas as véras , ó Jesus minha 
salvação , minha esperança , meu amor , e meu 
alimento suavissimo ! 

9. - Depois da Communhão _ 

Com vossa puríssima Carne santificai-me! . .  
Com vosso ptu·issimo Sangue fortalecei-me! . . .  
Com osmel'itos da vossa Santa Paixão. sal vai-me! 

o• Jesus ' ó dulcíssimo alimento da minha 
alma, que VoR dat·ei por tant-os beneficios que 
me haveis con cedido ? Já sei o que farei : eu 
Vos amarei, 6 Senho1· meu1 6 fortaleza minha; 
eu Vos amarei e observate1 vossos mandamen
tos ! Sim. eu Vos amarei , ó Jesus meu , deli· 
cias minhas , virtude minha,  ventura minha! 
Eu Vos adoro com os Anjos mais fervot·osos, 
com os Serafins mais ardentes , eu Vos agra
deço , e me o:ffereço e me consagro e sacrifi
co I?lena.,mente a vosso amo 1· para me con· 
sumu· inteiramenhe em vossa caridade ! 

Por vosso amor eu mortificarei o amor 
proprio que me domina , todos os meus vi cios 
e rriinhas inclinações. 
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f 
Afastai" de mim os prazeres e divertimen

tos do mundo, livrai-me da vaidade e do gosto 
das cousas terrestres. · 

Avivai-me na fé , e na esperança dos bens 
eternos. Accendei.:me sempre mais nas cham
mas de vossa caridade. 

Communicaí-me vossos meritos , vossas di
versa virtudes, e principalmente a que sabeis 
ser-me mais necessaria. 

Ab ! fazei com que seja meu coração imma.
cnlado no cumprir vossos santos preceitos e 
todas as minhas obrigações , para que nunca 
mais Vos desagrade na minha vida, mas sempre 
me conserve unido a vossa divina vontad€1 e 
a vosso Coração , 6 Dulcíssimo Jesus ! Assim 
seja ! Em Vós quero viver , em Vós quero 
morrer. Ah r fazei-me participante de vossos 
dulcíssimos mysterios, do osculo de vossa mais 
ardente caridade e de vossa. santíssima benção, 
que humilde imploro. 

IO. - Depois da Bençtio 
Acceitai , Eterno Padre , este santo sacrifi

cio em testemunho de minha servidão e sujei
·ção a vossa adoravel Magestade em agradeci
m�;mto de vossM iníinitas misericordia , em 
satisfação de meus peccados. Aproveite um 
tão grande sacrificio a todos os fieis e ás po
bres Almas do Purgatorio. 

Augmentai, Senhor, em mim vossas grayas, 
de que tanto preciso 1 e não me desampa1·eis. 
Protesto diante do C eo e da terra , que estou 
prompto para dar mi.nha. vidn. antes do que 
Vos offender: mas sêde Vós commigo , para 
que ànde eu segut·o por_ aquelle caminho que 
me conduz a. Vós. Ajudai-me, Deus meu, por 
Jesus-Christo Nosso Senhor ! 
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CAPPI'ULO IX 
Essencla do Santo Sacrlficlo da Missa. Segundo matbod� 
de ouvir a Santa Missa meditando nas circllmstancias 

mais particulares da Paixão, Morte e Resurrslção 
de Jesus-Chrlsto Nosso Senhor 

�In diuit�o /toe &ae�·ijicio qru>d. in Afuu 
peragitur idtm ill• ChrisiUI <onlini!IIIT o 
inaumte immolat"r, qui in a-r·a c:rucU 
1mul uíptwn crutnte obtul;,, • 

•N'este Divino Socrifir.io, que se offo
reee na Mi.,.n., enoerrn·se e é sacrificado 
sem effusiio a. sangue l aquelle mWlo 
Ohristo quo uma. voz ue modo cruen10 se offeteceu elle mesmo no Altar .U 
c.ruz.• 

CONCJL. TRID. SESS. XXll C.AP. lL 

I 
Q.OE É EM S[ O SACROSANTO SACRU'ICIO DA MISSA 
A verdade que mais importa gravar - se em 

, todos os corações é a essencia. do divino 
Sacrificio da .Missa, que é ser o mesmo sacri
ficio da cruz, sendo uma. e a. mesma a Ho tia, 
um e o mesmo o ofi'erente, J esus-Christo, que 
agora se offerece, por ministerio do Sacerdote, . 
e que se offereçeu elle mesmo na cruz, havendo 
só diversidade no modo de offerecer: 1111a 
eademque esl hostia. Cone. Trid. 

E�ta. é a verdade essencial sobre a qual 
nunca insistiremo bastante, porqu e  d'ella de· 
pendem todas as verdades que dizem respeit() 
ao Sa.crpsanto Saorifi.cio da Missa. 

Assim pois a Missa não é sómente memoria 
e representação da Paixão e morte de Jesus· 
Ohristo, não é sómente representação d'aquelle 
sa.crificio em que Christo se offereceu na cruz ; 
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ao Padre Eterno por nossos peccados , senão 
que é o mesmo sacrificio , a mesma bostia ,  o 
mesmo sacerdote, do mesmo valor e da. mesma 
eflicacia: e, como Jesus-Clu-isto na sua Paixão 
foi o acerdote, a Victima e o Sacrificio tam
bem.agora no Altar, quando celebra-se a Mis a, 
Jesus -Christo e a mesma victima , o mesmo 
saerificio , e o mesmo sacerdote : �o r isso o 
ministro que celebra a missa não diz, na con
sagraçil.o da hostia: este é o corpo de Christo, 

anão : este é meu corpo : hoc est cor;us meum I . .  
como se fatiasse o mesmo Chr1sto que é o 
Sacerdote eterno, o Sace1·dote perpetuo, Sacer
dos in a!lernum (Ps. 109) , porque não cessa, 
nem cessará de offerecer este sacrificio , por 
meio des seus sacerdotes até o fim do mundo. 

E :porq\le é Sacerdote segundo a ordem de 
Melchisedec, o qual offereceu sacrificio de pil.o 
e vinho , quiz que seu divino sacrificio ficasse 
debaixo das espeoies de pão e de vinho, e que 
fosse - Sacl"ificio visível , - como o pede a 
natureza. humana. 

E por ser nossa natureza de tal condição 
que não pó de facilmente , sem soccorros exte
·riores , elevar-se a meditar as cousa divinas, 
a Egreja , como piedosa mãe que é ,  ensinada 
por Jesus-Christo instituio ritos,  ceremonia.s, 
cantos, bençãos mysticas , luzes , aromas, ves
tiduras e outi·as cousas d'este genero, com que 
e fizesse recommenda.vel a magestade de tão 

grande sacrificio, e com que os entendimento dos fieis , por estes signaes visíveis de reli
gião e de piedade , se excitassem a contem · 

plação das cousas a.ltissimas, que se occultam 
n'este· sacrificio. (Concil. Trid. sess, XXII, c. V.) 

D•esta verdade essencial se póde facilmente 
colligir com que respeito e veneração deve 
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tratar-se tudo quanto se refere directa. ou 
indirectamente ao santo Sacrificio da Missa.; e 
com quanto. fé , quanta confiança,  e quanto 
amor se deve assistir a tl!.o divina :tenovayão 
do sacrificio da Cruz. 

N'elle resplandece o im.rnenao amor que Jesus· 
Christo nos tem , pois não se contentou r..om 
immolar-se uma vez na cruz, por nossos J?SCC&· 
dos , qui.z ficar entre nó - em Sacrilic10 -, 
para que o tenhamos até o fim do mundo, pot 
oblação agradavel , offerta preciosissima com 
que podemos apparecer diante de nosso Pai 
celestial , seguros de que nos 1·eceberá com 
amor e miseric01·dia. 

Con-espondamos todos , e com mais fervor 
corresponda a Guarda de Honra , ao immenso 
amo · do Sagrado Cot·ação de Jesus , - assis: 
tindo ao santo Sacrilicio da. Missa com mais 
fe, mais gratidão, mais respeito, mais confiança, 
mais amor e mais contrição ; meditando na pai· 
xão e morte de Jes11s - ,  e · tirando de nossBS 
pias considEii·ações novos motivos e novos actos 
de amor sincero, de firme proposito de servir· 
moa e imitarmos 110sso Divmo Redemptor, com 
mais generosa dedicação , immolando-nos por 
seu amor, consagrando·nos a seu serviço como 
se consagra a nosso, e se immola por nós I 

Cheguemo·nos ao Altat· de seu divino Sa.' 
cl'ificio, com sincero coração, n'elie acharemos: 
todas as riquezas de seu infinito amor , con 
seguiremos graça e misericordia, nito só pelos 
nossos ·.:peccados , pelas penas , satisfações 
outras necessidades nossas e dos fieis vivos 
mas tambem pelos que morreram em Chris 
e que estão purificando - se nas chammas 
Purgatoúo. 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-!:3 237 � 

TI 
ORAÇÕES PARA OUVIR A MISSA, MEDITANDO NAS Cl.R
ClJMSTANOIAS MAIS PARTIOOLAB.ES DA PAlltÃO E 
I!ORTE DE JESUS-CHRISTO, REPH.ESENTADAS PELAS 
ORAÇÕE , CEltEMONlAS E ACÇCiES DA SAN'l'A MJSSA 

Oração preparatoria 
(Pio IX concedeu a quem rezar esta ora

ção - tres annos de indulgencia. E quem 
a rezar todos os dias poderá lucrar uma indul
gencia cada. mez 1 sob as condições ordinarias. 
- Por Breve de 11 de Ab1·\l de 1860.) 

Eterno Pai, offereco-Vos o sacrificio que de 
si proprio fez ,  sobre a Cruz , e agora. renova 
sobre este altar 1 vosso dilecto Filho Jesus 1 -e 
Vol-o offereço em nome de todas as creaturas, 
com as Missas que se têm celebrado e se hão 
de celebrar em todo o mundo ; Vol-o offere9o 
para adorar -Vos e prestar-Vos o acatamento 
que mereceis ; para render-Vos as devidas gra
ças pelos vossos innumeraveis beneficios ; para 
aplacar a vossa u·a por tantos; peccados nossos, 
a dar -Vos uma condigna satisfayão ;  e para 
supplica.r-Vos por mim, pela EgreJ&,  por todo 
o mundo e pelas bemditas Almas do Purgatorio. 

r. - Ao começat; a Missa 
Amanti simo Jesus, pela agonia. que pade

r.este no Horto, peln. dôr que traspassou vo so 
Divino Oorayão, e Vos fez suar sangue, rogo
Vos que me conceda.is dôr a meu coração, 
,la,i::rimas a meus olho , para detestar e cliOl'at· �toda as minhas culpas. 

t 2. - Quando o sacerdote beiJa o altar 
' Benignissimo jesus, pela tra.hição que sof

estes do perfi do Judas , extingui em meu 
racào todos os sentimentos de odio on ini-
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mizade, e fazei que perdôe a . todos os meus 
inimigos, como Vôs perdoastes aos vossos . 

• J. - Ao lntroito 
Soberano Senhor, que preso e maniatado 

fostes conduzido .á, · casa de Aunaz , desatai 
meu corayão das prisões mtllldanas , e prendei 
minha alma a vosso amor , para que eterna
mente V os ame. Amsn. 

4· -Aos Kyries 
Deus verdadeiro , que conduzido á casa da 

Caiphaz, fostes negado tres vezes pelo Principe , 
dos Apostolos , fazei que eu fuja de toda a 
occasião de peccado para nunca Vos ser infiel. 
Amen. 

5· - Ao Gloria in excelsis Deo 
Gloria a V 6s , Senhor , no Oéo , · e paz na 

terra. aos homens : gloria a V 6s , Dulcissimo 
Jesus, pois quizestes fazer-Vos homem e nas
cer das purissimas entranhas da Virgem Maria, 
para me remir da. culpa. Os Anjos Vos louvem, 
os·Cherubins e Seraphins e todos os Espiritos 
Celestes Vos bemdigam. Fazei , Sen.hor, que 
eu com elles sempre cante a vossa gloria. Amen. 

6.- Ao Domint-tS vobiscum 
Misericordioso Jesus, que pondq os olhos em 

Pedro o chama tes á t5enitencia, e o move tes 
a chorar amargamente sua culpa , dai-me luz 
para conhecer minhas culpas, e lagrimas par& 
as chorar com fructo. Amen. 

7- - A's Orações 
Senhor Jesus , que por um novo beneficio 

Vos dignastes abrir á vossa Egreja o thesouro 
das inelfaveis riquezas de vosso Coraçi'Lo, faz · 
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que possamos render amor por amor a este 
Coração adoravel , e por dignas homena�ens 
reparar as a.ffrontas, que so:ffreu e so:ffre· ru.nda 
todos os dias da ingratidão dos homens: Vós 
que sendo Deus, viveis e reina.es com o Padre 
e o Espirito Santo por todos os seculos dos 
seculos. Amen. 

8. - A' Epislola 
Altissimo Senhor que levado á casa de Pila

tos fostes falsamente accusado , ensinai-me a 
soffrer com paciencia as calu.mnia , injuria.s e 
per eguiyões d'este mundo. Amen. 
9· - Quando o Sacerdote vem ao meio do altar 

Bom Jesus , Sabedoria infinita. que levado 
& casa de Herodes, e não respondendo a suas 
curiosas perguntas· fostes tratado de louco, 
dirigi minha lingua para que se não desmande, 
e meu coração não se ensoberbeça. A.men. 

IO. - Ao Eva11gell10 
Amado Jesus que conduzido outra vez a 

casa de Pilatos, fostes comparado a :Sarrabaz, 
e tratado como mais crimmoso do que elle, 
fazei que eu nunca V os lance fóra de minha 
alma, para dar eJitrada ao infernal inimigo. 
Amen. 

II. - Ao o.lferecer a Hostia 
Dulcíssimo Jesus que despojado de vossos 

vestidos, e preso A colum:na, fostes cruelmente 
&çoutado , dai - me o espírito da mortificação e 
penitencin. para l'eprimu· meus n.ppetites desor
denados. Amen. 

. 12. - Ao o.lferecer o Calix 
Rei da gloria que fostes coroado de .agudos 

espinl,os, desterrai de meu espirito todos os 
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maus pensamentos, e reinai sep1pre pelo vosso 
amor em meu coração. Amen. 

IJ. - Ao lavatorio 
Santo por essencia que sendo declarado in· 

nocente por Pilatos, fostes tratado como digno 
de morte pelo povo enfurecido, fazei que nunca 
Vos offenda por querer agradar ás crea.turas. 
Amen. 

I4- - Ao Oral e fratres 
Pacientissimo Jesus que mostrado ao povo 

por Pilatos, fostes alvo de maiores opprobrios, 
fazei que por vosso amor eu es!;ime as affron· 
U.s e os àeprezos n'esta vida. Amen. 

I .f. - Ao Prefacio 
Manso Cordeiro que para. nos dar a vida 

fostes condemnado á morte, fazei que me com· 
pade((S- das miserias alheias , e me sujeite em 
tudo á vossa Vontade. Amen. 

I6. - Ao Sa1tctus 
Permitti, Senhor, que juntemos nossos frn· 

cos louvores aos das Santas Intelligenciaa oele· 
stes , e que ,  de concerto com ellas , digamos 
t.ransportados de · alegria e admiração · SANTO r 
SANTO SANTO, é o Senhor, o Deus dos Exer· 
citos !  Todo o universo está cheio de sn:� 
gloria. Bendigam-no osBema.venturados noCéo! 

Bemdito seja Aquelle que vem por nós á 
terra, Deus e Senhor, como Aquelle que o envia. 
Am@. • 

I.7. - DejJois de Sa11ctus 
Divino Isaac, que em vossas ra gRdo.s costas 

levastes a pesada cruz fabricada pela!'! minhas 
culpas., da.J.-me forças para Vos seguiJ: com 
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minha cruz e assim poder entrar na. vossa 
gloria. Amen. 

r8. - Ao Memento pelos vivos 
Pela Paixão e Morte de vosso amado Filho, 

pelo seu Coração ferido por nosso amor, lem
brai-Vos, ó Pai clementíssimo, de vossa sahta 
Egreja sabida do Coração de Jesus , dignai
Vos de a proteger , santificar e exaltar como 
Esposa de vosso Divino Filho , fortifica.i e 
conservai com vossas benyãos a cabeça que 
Lhe c1éstes, o Successo1· de S. Ped1·o , o nosso 
Papa N. , vosso Viga.rio , o Pai commum dos 
fieis. Derramai - as sobre todos os Pastores, 
que debaixo de sua autol"idade tem o encargo 
de nossas almas , e sobre todos os que nos 
governam. Lembrai-Vos tambem , Senhor ,  de 
meus parente , amigos, bemfeitores e inimigos, 
e de todos aquelles por quem sou obrigado a 
orar se�undo a ordem de justiça. e caridade. 
Proteget-os, e fazei-os, Senhor, por vossa graça, 
progredir no caminh o da salvação. 0' Divino 
Jesus , escondei na chaga do vo so Sagrado 
CoraQão todos os que Lhe são dedicados ; mul
tiplicai o seu numero, augmentai n'elles a fé, 
a. esperança e a caridade, afim de V os indemni
za.rem , por sua fidelidade , das off"ensas com 
que Vos ultrajam os que tem a desgraça de 
não Vos nmar. Amen. 

19. - Quando o Sacerdote Jaz as cruzes sobre · 
a Hostia e o Calix 

Medico Divino , que Vos deixastes pregar 
na truz com grossos cravos, lavai as manchas 
de minha alma com o Sangue puríssimo que 
co�e das fontes de vossas chagas. Amen . 

Guarda tú llo11ra. 1 6  
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20. - A' Elevação da Hostia 
Adoro-Vos , meu Jesus , levantado na cruz 

sobre o Cal vario , e agora elevado nas mãos 
do Sacerdote. 

Graças e louvores sejam dados a tcdo o 
momento ao Santíssimo e Diviníssimo Saem· 
mento ! 

21. - No lnlervallo 
Meu Senhor Jesus·Christo, elevai meu cora

ção á. contemplação de vossos tormentos, assim 
como do extremoso amor que nos mostrais 
n'esse mysterio da Eucbaristia, para que possa 
dizer com toda a devoção e fervor : 

ASPIRAÇÕES 
Alma de Christo, santificai-me. 
Corpo de Christo, sa.lvai-me. 
Sangue de Christo inebriai-me. 
Agua do lado de Christo, confortai-me. 
0' bom Jesus, ouvi-me. 
Nas vossas chagas escondei-me. 
Não permittais que eu me separe de Vós. 
Do máu inimigo defendei-me. 
Na hora da morte chamai-me. 
E mandai-me ir para Vós. 
Para que Vos louve com os vossos Santos. 
Por seculos de seculos. Amen. 

22. - A' Elevação do Calix 
Adoro-Vos, Sangue precioso de meu Senhor 

J 6SUs-Christo , derramado na cruz. Graças s 
louvores sejam dados a todo momento ao San
tissimo e Diviníssimo Sacramento ! 0' Pai 
Eterno , eu Vos offereço o p l·eciosissimo · San
gue de Jesus - Chxisto em de�conto por meus 
peccados e pelas necessidades aa Santa Egreja! 
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.Pelas Almas do Purgatorio ! Pela conversão 
dos pecca.dores ! 

2].- Depois da Elevação do Calix 
0' preciosíssimo Sangue de meu Senhor 

Jesus-Christo, �:a n'esse Calix unido a. seu 
sagrado Corpo, a. e Divinidade, correi sobre 
minha. alma , lavai-a de todas as manchas, 
fazei-a. formosa e agradavel aos olhos do Pai 
Eterno, ao qus.l Vos offereço, repetindo : «Eterno 
Pa.i , eu Vos o:ffereço o Sangue preciosíssimo 
de Jesus-Christo em desconto por meus l?ec
cados e pelas necessidades da santa EgreJa.!:. 
lndulgmcia de zoo dia,� de cada vez. 

24. - Ao Memento pelos mortos 
Pelo amor de vosso amado Filho 6 Pai 

mi ericordioso, tende compai..-.,:ão das almas <los 
fieis defuntos e principalmente das de N. e N. 

Aqui devemos rogar pelas almas de nossos 
pais, irmãos, parmtes, amigos, bemfeitores, pelas 
mais necessitadas , e principalmente pelas que 
padecem fiO Purgatorio por no�sa causa,· pelas 
mais esquecidas, e pelos irmãos das Associa· 
ções a que pertencemos. Concedei-lhes pela 
vossa clemencia o perdão, e o repouso eterno, 
afiro de que Vos bemdiga.m, Vos louvem e Vos 
glorifiquem eternamente na santa gloria. Ct>.
lestial. · A. meo. 

25. - Quando o sacerdote bale no peito 
Compassivo Senhor , que concedestes pleno 

perdão ao ladrão crucificado ao- vosso lado, 
peço- Vos que usando commigo de miseriçordia 
í\ hora da morte , recebais minha alma pa.t·a o 
celeste paraíso. Amen. 
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26. -Ao Pafer Nosler 
Reze-se o Padre Nos3o, e diga-se depois: 
Ama.bilissimo Jesus que proximo á morte 

encommendastes vossa Mite Maria Santissima 
ao Diecipu lo amado , e na - p essoa d'este nos 
entregastes a todos por filhos á mesma Se
nhora , fazei que honrando-a e servindo-a ex
perimentemos as· suaves influencias de sua 
protecção. Amen. 

27. - Ao partir a H os lia 
0' meu bom Jesus que encommendandó 

vosso espirito ao"Pa.i, morrestes na cruz, tomai 
conta de minha alqla , para que nem na vida 
nem na morte de Vós me separe. Amen. 

28. - Ao lat�çar- se a partícula no Calix 
R�demptor do mundo , que descestes aos 

infernos pa.ra resgatar as almas dos justos, 
livrai as Almas do Purgatorio, e fazei-a entrar 
na. gloria e descanso eterno. Amen. 

29. - A' Commu�tllão 
Doce Jesus que qn.izestes que vosso Corpo 

sacro anto fosse ungido com aromas, e sepul
tado em um monumento novo , 1·enovai meu 
coração com vossa graça. para que respire o 
suave cheiro das virtudes. Amen. 

JO. -Acto para a Communhào espirilt.tal 
0' meu Jesus , eu Vos creio e Vos adoro 

realmente presente no antissimo Sacramento ; 
amo-Vos e desejo- Vos : v:inde a meu coração· 
etl me uno a Vós , não Vos s epareis jámais de mim: · 

Morra eu de amor por V6s , j!i. que Yos 
dignastes morrer por meu amor. 
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Meu amado Redemptor, 
Meu Jesus, meu Deus, meu Pai, 
Nas ehammas do vosso amor 
Meu coraç.i:ío abrasai ! !  . . . 

JI . - A's t4liimas Orações 
Poderosissimo Senhor , que ao terceu·o dia 

resuscitastes glorioso e immortal 1 fazei que 
minha alma. viva sempre da vida da graya , e 
que no ultimo dia eu resuscite glorioso. A meu. 

;z. - A' Ben�do 
Triumpbador Divino, que lanyaudo a beuç.ão 

a vossos discípulos, subistes ao Céo, abençoai
me com vossa graça , e dirigi-me pelo cami
nho da virtude para a bem!J.vent.m��onça eterna. 
Amen. 

JJ. - Ao t4llimo Evangelho 
Me tre Divino , que assentado á direita do 

Pai, mandastes o Espírito Santo . obre os dis
cipulos, enchendo-os de luzes e fortale za ,  in
fundi em minha alma os seus sete dons , e 
fazei-me perfeito observador de vossa lei, para 
gozar eten1amente de vossa vista , e da do 
PnJ..re, e do mesmo Espírito San o 1 por todos 
os seculos dos s �culos. Am.en. · 

Reze-se uma Salve Rai11ha á Virgem San· 
líssimc3, pedindo-lhe inlériormmle que agrade�a 
a seu sa�ltissimo Filho a gra�·a COtlcedida de 
se ler assistido ao Sacnficio da Missa. 

ORAÇÃO PARA O FIM DA bf!SSA 
O• Clementíssimo e Soberano Crendor do 

Céo e da terra , eu , o mais vil de todos os 
peccadores , Vos offereço ,juntamente com a Egreljabeste preciosíssimo Sacrificio, que e de 
vosso nigenito Filho, por todos os peccados 
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que tenho com.mettido, e por todos os do mundo, 
e seja. por modo de suffragios pelas Almas do 
Purgatorio. Amen. 

CAPITULO X 
Metbodo de ouvir a Santa Missa, em honra do Sagrado 
Coração de Jesus, meditando em seu amor, e em seus 

sotfrlmentos, em seus favores e beneficios 
• icul dilui/ mt Paúr 11 Ego dilui 

PO.J. Mant� •'n dil«.ticM mta. • 
.cComo meu Pai me a.mou, nssiln vos 

R.m&i Eu. Permanecei no men o.mor ! .' • 

JO.AN. XV. 9. 

§ I. - O SAGRADO CORAOÃO DE JESUS 
FONTE DO SACROSANTd SACRIFICIO 

DA MISSA 

Foi proferida essa tão consoladora palavra por 
nosso amantíssimo Salvador na hora da in· 

stituição da D ivina Eucharist.ia , como Sacri· 
ficio e como Sacramento: qual ·cham.ma ardente 
sa.he d'uma fornalha accesa, sahio do Sagrado 
Coração de Jesus essa prodigiosa expressão 
de seu infinito amor! como meu Pai me ama, 
assim vos amo Eu : Permanecei no meu amor! 

0' suave revelação! 0' dulcíssima effusão 
do immenso amor que nos tem o Divino Cora· 
ção de Jesus ! 

D•esta fonte é que nasceu o Sacrosanto 
Sacrificio da Missa, como nasceram todos os 
Sacramentos , todos os mysterios , todos os 
prodígios. da infinita caridade do nosso Divino 
Redempto·r ,  - que nos ama como seu Pai o 
ama , isto é ,  infinitamente , eternamente , -. 
universalmente, essencialmente. ' 
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O mesmo Padre nos revelou . o immanso 

amor que t:em por seu Filho Jesus , dizendo 
•Este e meu Filho muito amado, no qual tenho 
posto toda. minha. compla.cencia. ! •  

O amor d o  Pa<h·e por seu • Filho - é amor 
infinito isto é, sem limites , sem medida ; sua 
grandeza é imcomprehensivel e ineffa.vel, amor 
t.iio grande como a. propria essencia de Deus. 

E' amor eterno : a eternidade é a. duração 
do que não tem variedade, nem mudança, que 
sempre existio , que sempre existirá sem fim. 

E' amor universal :' ama. seu Jesus em todos 
os seus estados , o ama em todas e por todas 
suas creaturas; O Eterno Padre ama seu que
rido Filho pelo coração de todos os Anjos, pelo 
coraçllo de sua Mãe Imma.culada ,  de todos os 
Santos e Bemaventura.dos. Seu amor enche 
todo o Céo, e toda a terra , pois tambem ama 
a seu Jesus pelos corações de todos os fieis, 
pelos corações de suas Virgens e Esposas, de 
sens Sacerdotes e Religiosos .. 

E' amor essencial, - pois nli.o póde deixar 
de ama.l-oJ e o ama. q ua.nto pó de amar , e com 
tanta. perteição que este divino amor do Pai 
pelo Filho ,4 e do Filho pelo Pai é o amor 
substancial e pessoal, é o Espirito Santo , o 
Espirito de amor. 

0' Jesus ! 6 Verbo Eterno !  o Deus de amor ! 
E• pois como vosso Pai Vos ama �ue Vós nos 
amais I . . . sem limites , sem medida . . . com 
amor infinito ! . . Desde a eternidade . . com 
amor perp.etuo , como nol - o  declarais pelo 
vosso propbeta. Jeremias : in charitate perpetua 
di/exi te: eu te amei com perpetua ca.rid�tde, 
sem já.m!liS cessar de te amar I . . E com um 

· amor universal! . . .  pois nosso bom Jesus nos 
, ama ! . . .  Pelo Coração Imtv.a.culado de Maria, 
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pelo piedoso coração de S. José , nosso pai e 
senhor; pelo compassivo cora9ào de S. Vi· 
cente , de to dós seus Anjos e Santos ; e pelos 
corações de seus Sacerdotes, de suas Virgens, 
'e de todas as almas fieis I 

O ineffavel amor do Sagrado Coração de 
Jesus : amor tão essencial que tambem nos 
!\ma quanto pó de amar , dedi ando-se todo ao 
nosso amor 1 e consagrando-nos tudo quanto 
póde sacrificar : Divinidade, humanidade, alma, 
corp?1 sangue, 

_p
ensamentos , palavras, acções, 

sof&unentos, VJda. e morte. 
E tudo torna a immolar todos os �s no 

altar pelo Sacri.ficio da Missa , offerecendo-se 
tudo, por nós, a seu Eterno Pai ! . . .  
§ II. - O SAGRAD O  CORAOÃO DE .JESUS 

SATISFAZ A TODOS OS F1NS DO SAORI
FIOIO DA MISSA 

Outra. palavra prodigiosa sahido do Sagrado 
Coração de Jesus completou a revelação do 
Divino Amor para comnosco , quaudo o Fill1o 
de Deus na sua ultima oração dis e a seu 
Eterno Pai : Pater sa11Cie , serva eos quos de· 
disti mihi, ó Pai santo, conservai o.quelles que 
me déstes l . . . porque Vós os amastes como 
amastes tambem a mim :  Et di/existi eos, sicur 
e/ me dilexislil . . .  

Assim pois nos ama nosso Pai celestial, 
como ama seu querido Jesus ! E como pode
remos nós retribuir ao nosso Pai celestial o 
amor infinito , eterno unjversal e substancial 
que Elle no tem ? E como Lhe pagaremos 
o amor, o infinito amor que Lhe devemos? 
o que é divino .só com di v mo se paga. , o iu
ilnito só com infinito se satisfaz ! 
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Isto nos é impossivel : ainda que tivesse· 
mos a ttossa disposição todos os espuitos, todos 
os corações de todos os Anjos e Santos, e de 
sua Rainha. Imma.culada e que tudo emprega.s
semos em adorar, agradecer , amar satisfazer 
e implorar a infinita bondade , justiça e san
tidade de Deus , set·ia tudo irumffi.ciente para 
cumprirmos dignamente as infinitas obrigações 
em que estamos de adora1· as iu:finitas gran
dezas de Deus, de agradecer seus iufinitos bene
ficios , de satisfazer sua infinita justiça por 
nossos peccados, . de ama l-o em retribuição de 
seu immensó amor e de implorai-o com humil
dade e confiança para. alcançarmos de sua. sobe
rana liberalidade tudo que precisamos para 
nossa alma· e para nosso corpo, no tempo e nR 
eternidade ! 

Mas bemdito seja o amor e bemdita. a miseri
cordia de nosso di v in o Mediadot· , que no Sa
crosanto Sacrificio da Missa dá-nos o seu Di
vino Coração . . . para que d'elle usemos como 
do nosso proprio cm·ayão, para. darmos a nosso 
Deus a adoração , o agradeciment.o ,  a satisfa 
ção, o amor que Lhe devemos , e a digna sup
plica com que podemos implorar quantas gra
vas pt·ecisamos I 

Jesus nos dá seu Coração ! . . . todos os 
dias, a. todos os iusta.ntes no Sacrificio da J.Hssa, 
e no Sa.crario em que reside sacra.mentado ! . . . 

Ohl  que graça ! Oh ! que favor! Oh ! que da
diva. iníinitamente preciosa. !  . . . 

Em Vós, ó Jesus, em vosso Co1·açã.o, unidos 
no vo so amor, podemos amar nosso Pai cele
stia.l como Vós o amais ! e quanto merece ser 
amado! . .  , adoral - o  quanto merece ser ado
rndo ! . . .  agradecer-Lhe quanto merece ser agra.
d�cido ! . . .  satisfazer- Lhe quanto devemos , e 
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Oh ! quanto devemos amar o Sagrado Cora· 
ção de Jesus d'onde nasceu o Divino Myste
rio da Eucbo.ristia em que por nós derramou 
todas as riqueza de seu infinito amor! 

§ ID. - ORAQÕES PARA A :MISSA EM 
HONRA DO SAGRAD_O CORAQÃO DE 

J:ij:SUS, E EM UNIAO COM SEUS 
SOFFRIMENTOS 

PRIMEffiA PARTE 

O Coração de Jesus ora e suspira por nós 
1. - Vós �raia , Vós gemeis ,  ó meu DiVino 

Salvador ; vosso Coraçlito está. immerso na 
affiicçli.o 'e na dôr: quantos motivos não tendes 
para gemer? !  Tudo quanto se apresenta a 
vossos olhos , affiige vosso Coração e o lança 
n'um mar de amargura: O estado deplorava!, 
em que se acha o mundo, os yeccados, os ex
cessos abominaveis em que V1vem os homens, 
a tolTente de iniquidades que inunda a terra, 
tantas almas que perecem, e se precipitam cada 
dia no inferno, a gloria de vosso Pai cfllestial 
ultrajada , o avi inhar-se de vossa paixão e 
sofl'rimentos ,  vosso sangue derramado inutil
mente para tantos peccadores que apezar dij, 
vossa paixão e morte não deixaram de offen· 
der-Vos e de perder-se eternamente : estes ob· 
jectos sito pat·a Vós uma foute de suspiros e 
de gemidos. 

2. - Eu mesmo , ó meu Deus , eu mesmo 
Vos sou d'elles a causa ; Vós gemeis po1· mim, 
vendo o estado miseravel de minha alma 
minha tibieza, infidelidade e resist-encia ás vos· 
sas graças , a pouca dôr dos meus peccados, 
minha negligencia e descuido em emendar-me, 
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e o perigo a. que me exponho de morrer n'este 
deploravel estado : Vós por isso gemeis, e e\1 
nem sequer me commovo , Vós por isso Vos affii_gis, e eu fico_ insensível !_ Eu deveria passar 
a VIda em suspuos e lagr1mae : e meu cora" 
cão entrega· se a alegria vã , e á dissipação ! 
E o que é ainda mais funesto e culpavel, é que 
não trato de recorrer á oração para sahir d'est.e 
mi eravel estado. 

3. - Coração do meu Deus , Vós orais , e 
eu não oro , e se oro é com tão pouca a.ttenção, e tão mal , que as minhas SUJ?plicas não 
merecem subir até o throno da nnsericordia.. 
0' meu Deus, ensinai-me a orar : fazei ao menos, 
que, em virtude d'este sacrificio, que Vos offe
reço, a minha oração possa ser acceita aos 
vossos olhos I Sim, 6 meu Deus , com esta 
santa confiança. rogo-V os e supplico-Vos, pela salvação de minha alma , cujas miserias e ne
cessidades conheceis. Rogo -Vos ta.mbem por 
todos aqoelles por quem sou obl·igado a �edir : 
pelos meus parentes , e fazei que esteJamos 
mais unidos pelo vinculo da. graça, do que pelo 
do sangue:  pelos meus amigos , e sê de Vós 
mesmo o motivo e o centro de nossa amizade : 
pelos meus bemfeitores, e dai-lhes o centuplo dos bens que d'elles tenho recebido : pelos meus 
inimigos, e cumulai-os de vossas graças, e esta 
e toda a vingança que d'elles Vos peço. Rogo
Vos pelas bemditas Almas do Put·gatorio. 

4. - Rogo-Vos tambem, ó meu Deu s, sobre tudo pela Santa Egreja, minha terna Mãe : pelo 
Summo Pontifica, pol: todos os Prelados, e 'por 
todos os Príncipes , que governam os povos e o , imperios. Encb ru-os de vossas bençãos, 
dai a todos nm coração segundo vosso Cm·a
çào, e reuni-os todos nos mesmos sentimentos l 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{:3 252 8:l-
Coração de Jesus, que orais , que susJ?iraes, 

eu Vos adoro , e rogo -Vos que acceitelS mi
nhas supplicas e que as ajunteis com vos os 
suspiros. 

Coração de Jesus , que gemeis e soffreis, eu 
Vos adoro , e rogo-Vos que imprima.is vosso 
santos gemidos no meu coração. 

Coração de Jesus , que Vos offereceis em 
sacri:fi.cio a vosso Pai celestial , eu V os adoro, 
e rogo-Vos que me offereçais em sacrificio 
comvosco. 

SEGUNDA PARTE. - DESDE O EVANGELHO ATÉ A 
ELEVAÇÃO 

O Coração de Jesus humilhado e H/trajado por nós 
L - Em quanta amargura se acha imroerso 

vos o Coração , ó meu Divino Salvador! Por 
que torrentes de humüha'ÇÕes nã.o é Elle inun
dado , conduzido , ou antes arrastado de tribu
nal em tribunal isto é, de opprobrio em oppro· 
brio á presença. de jtúzes , vossos inimigos, 
ligado fortemente como escravo , accusndo como 
r{;o julgado e condemnado como acelerado, 
seduc or e perturbador da publica paz ! 

Em ca a de Caifaz sois exposto aos insul
tos , ás injurias e ã.s affrontas de uma multi
dão de algozes, que Vos fazem soffrer o mu..i 
indignos tratamentos. 

Diante de Herodes cobrem-Vos com vestes 
briUicas em signal de escarneo , . ois tratado 
como lotrco e insensato por uma côrte nume
rosa que troca em desprezo e insultos a esti
ma e a. adn:W:ação que pouco antes ella me mB 
fazia dll Vós. 
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o tribunal de Pilatos sois comparado com 
om malvado e infame , e eoffreis a dôr de vêr 
este malvado preferido a Vós. 

A.lTesta.do pelas ruas de J erusalem tendes 
que soffrer os ultrajes e as imprecações de uma 
immensa população que Vos eu che de aoathe
mes e maldições. 

2. - 0' Rei da gloria ,  que diluvio de hu
milhações não é este para o vosso Coração ! 
mas que prodigio de virtude tambem não res
plandece nos vossos sentimentos ! Que doçura. ! 
que paciencia !  que caridade I Vós rogais pox 
aquelles que Vos ultrajam, e offereceis vossas afllicções em favor d'aquelles mesmos que Vos 
dlligem e perseguem. 

0' adoravel Salvador, este sacrificio de vosso 
Cora�.!o era necessario para reparar a �leria 
ultrajada de vosso Divino Pai, para aba.nrar a 
altivez de noõ�sos espiritos ,  para confundir o detestavel orgulho de nossos corações , para 
fazer-no corihecer o preço inestimavel de vossas humilhaçõe , e para dax-nos na vossa 
paixão um exemplo , a que não podessemos 
resistir. E ainda agora mesmo , a que estado 
sobre os nossos altares V os não reduz vosso 
amor para comnoseo? Mas o que é mais e -
panto o e deploravel, ó meu Deu , é que, ape
zar de vosso exemplo tão commovente, o orgulho domioa sempre em nos os corações. Que de
testavel fundo de amor proprio , de vaidade, 
d.e sensibilidade , de delicadeztt no ponto de 
honra ! 

3. - 0' meu Divino 'alvador ! quanto não 
nho ilm que reprehender-me n'este pont o ?  
u nil.o busco senão a estima e approvação dos 
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homens , como se me não bastasse a voas&. 
Eu nã.o posso soffrer nada , e nada sei tolerar 
por Vós , que tudo padecestes por · meu amor; 
a. menor humilhação me affiige e abate , meu 
esyirito e meu coração se exasperam , toda a 
minha alma se perturba. e agita ; um vil e i.Jl. 
digno respeito humano me faz desprezar meus 
deveres, e vossos interesses. 

E' isto ser vosso discípulo 1 e reconl1ecer· 
Vos por meu Mestre e por meu Deu s ?  E de· 
vereis, 6 meu Salvador, e meu Deus, beber sol 
Vós o cRJix das hu.milhações? Ah ! não ,  meu 
ama.vel Mestre ; V ós o repartireis commigo, en 
recebe!-o-hei de vossas mãos,  tomarei part<� 
em vossas humilhações : e, se não tenho a co· 
ragem de buscal- as 1 acceitarei , pelo menos, 
com submissão , as que me mandardes ;  sa.cri· 
fico- Vos desde este momento meu orgulho , e 
minha vaidade , para unir-me oomvosco nas 
vossas humilhações. 

4. - Se a minha naturezA. se resentir , e o 
meu amor proprio recalcitrar , porei diante ds 
mim vosso exemplo, e implorarei vossa graça. 
Esta divina graya. sahindo de vosso CoraQão 
e pR.Ssando ao meu , tornar-me-ha doce e con
solador o calix de vossas humilhações : uma. 
gotta de sua amargura me será. mais deliciosa, 
que todos os fallazes e pecca.minosos prazeres 
d'este mundo, cego e perverso. 

0' Coração de Jegus, saciado de opprobrios, 
dai-me parte no vosso oalix de amargura! o· 
Coràção de Jesus , immerso em um mar de 
dôres , immergi meu coração em um mar da 
ls.grimas ! 

O Coraçf�o de Jesus, immerso em um abysmo 
de humilhações, destrui a minhá soberba! 
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TERCEtJÍ.A. PARTE. - DESDE A ELEVAÇÃO ATÉ 
A OOMMUNHÃO 

O Coração de Jesus soffre e expira na Cru!i1, 
por nosso amor 

1. - 0' meu Deus, depois d e terdes entre
gado o vosso Coração a infirutas humilhações, 
expondes agora tambem o vosso Corpo a ex
cessivos tormentos. A que estado Vos não 
vejo reduzido no. vossa dolorosa fiagellação ! 
Ligado a uma columna, e barbaramente açou
tado! descarregam crueis golpes sobre vossas 
carnes virginaes ! Vosso Corpo é dilacerado 
e coberto de chagas ! Jazeis, como um verme, 
envolvido na terra eosanguentada I e não ob
stante, não cessam de bater-Vos, nem d'e exer
citar sobre Vós, quanto podem suggerir e. cru
eldade , o furor , e o odio mais exasperados ! 
Mas no excesso dos tormentos ,  que soffre 
vosso Corpo, qua.es são os sentimento de vosso 
Coração? Vós soffreis pacientemente, submet

teis-Vos á.s disposições de vosso Pai celestial : 
offereceis-Lhe vossos tormentos , vedis-Lhe o 
perdão de nossos peccados : considerai - Vos 
como uma victima sacrificada pela 11ossa snl
vação; vêdes com resignação e :tlegria correr 
rios ae sa.ngoe para serem lavad:ts nossas 
iniquida.des i e a voz d'aquelle Sangue levanta
se até o Ceo ))t:tt·a nos alcançar graça e mise
ricorclia. 0' Cora ção ad01:avel , Vós soff:reis 
tudo por mim , e eu não quero soff:rer nada 
pot· Vós ; a. mais ligeil·a affiicçã.o é para mim 
um tormento insupportavel ; eu temo mesmo 
só o nome de a.ffli.cç,ão e dôr; tenho um exces
sivo cuidado de meu corpo , busco suas com
modidades, amimoseio, e trato-o com demasiada 
·dalicacleza1 sem lembrar que é um corpo de 
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peccado , que devo domar com os rigores di 
austeridade e da peniteucia. 

Ab ! Senhor! e nii.o vejo eu que fugindo da.s 
tribulações a.ugmento as vossas pena. , e as 
fayo inuteis para. a. minha salvação ! 

2. - Mas , ó meu Divino alvador ! o que 
soffreis n'esta dolo1·osa fl(l.gellação é apenas o 
principio de vossas dôres. 

_
Vosso Sacrificio 

deve ser consumroado. Eu veJO· Vos carregado 
com a cruz tomar o caminho do Cal vario ; qne 
eu Vos aco�pauhe em espú·ito , e siga _vossas 
pisadas ensanguentadas. Mas que veJo eu? 
que espoctaculo me apresenta. a Fé ? Um Deus 
que soffre ! um Deus que morre ! um Dens que 
morre por excesso de dôr ! um Deus que morre 
por amor dos mesmos que Lhe dão a morte! 
A' vista d'este espectaculo, que posso en dizer 
para exprimit· os sentimentos de que e tá pe· 
netmdo meu coração ? 

3. - Ab ! com quanta eloq neucia nos, pre· 
gais d'essa Cruz as grandes ve1·dades ·que nos 
annunciastes l Quilo bem nos clais a conhecer 
a. grandeza da inexoravel just.iya de Deus, a 
excellencia e o preço de nossa almas, e sobre
tudo como nos fa.zeis conhecer vivamente a 
malícia e enormidade do peccado , o rigor e 
horror das penas que Th.e estão preparadas 
na eternidade ! São meus pecca.dos , ó Cora· 
vã.o do meu Deus , que chorais e detestais 
solrre a Cruz , são meus peccados que Vos 
levaram até esse ponto , que Vos pregáram 
n'essa Cruz derramaram o vosso sangue, e Vos 
causaram a morte ! 

4. - Parece impossível que eu, com a con
sideração d 'estas cou as, não morra aos pés e 
vos a Cruz. 
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Não deverei eu, pois, lavar os meus pecca.

dos nas minhas lagrimas e no meu sangue , e 
passar toda a minha vida em gemidos e pran
to refiectindo na minha desgraça de ter offendido a roeu Deus, de ter sido a causa de suas 
dôres e reo de seu sangue e de sua morte ? 

Vosso Coração , 6 meu Deus , ainda está 
nberto para mim sobre a Cruz : vossos bra
ços estendidos para me receberem com amor 
e ternura , tanto que eu me volt�r para V�s 
com sinceridade e dôr. Todos os dias l'enova1s 
ainda agora sobre vossos altares o saclificio 
que offerecestes uma. vez no Cal vario ; eu Vos 
offereço este mesmo sacri.ficio , como Vós o 
offerecestes a vosso Pai celestial ; permitti 
que eu una a este sacrificio o do meu coração 
contrito e humilhado: eu Vol-o peço pat·a Vol-o 
offerecer : disponde Vós mesmo de mim, como 
victima, para me fazerdes digno de Vos sel' 
sacrificado. 
QUARTA PARTE. - DESDE A COM:MUNHÃO ATE AO FIM 
O Coração de Jesus encerrado no sepulcltro, para 

nosso exemplo 

1. - Meu Deus e Redemptor, vosso Corpo 
está finalmente sepultado : esta é a ultima das 
rui erias humanas por que passastes n'este mun
do :  era necessario que as humill1ações e as 
dôres Vos acompanhassem até o sepulchro. 
Que abatimento, que humilhação para um Deu s !  
achar-se n o  mundo como se n'elle não estivesse, 
escondido no seio da terra , cercado das som
bras da morte, abandonado no seio da obscuri dade na região das trévas, d_esprezado comple
tamente de tudo. O mesmo sepulchro , onde 
jaz, niío é . seu : Elle o tinha predit,o : as féraa 

Ouartla t.lt /loru·a. 17 
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tem seus covis, e o Filho do Homem não tem 
onde reclinar a cabeça r Mas alli n'aquella ha
bitação da. morte o Coração de Jesus conserva 
a. sua intima união com a Divindade , a. qual 
se compraz na sua. resignação e submissào As 
ordens do Pai , no seu perfeito desapego do 
m=do e na sua total entrega nas mãos da 
Divina Providencia. Este é o gr&nde exemplo 
que Jesus nos propõe p ara imitar. S. PaUlo 
nos diz que devemos estar mortos 1 e 9.ue a 
nossa vida. está escondida com Jesus - Cliristo 
em Deus. 

2. - Sim, 6 meu Deus, em vosso sepulohro 
irei aprender os sentimentos de vosso a.âoravel 
Coração, o desprezo do mundo e de mim mesmo, 
o amor do retuo, a. solidão interior e a intima 
união com Deus , que será. minha verdadeira 
felicidade. Estes são , 6 meu Deus 1 os senti· 
mentos do meu cora9ão 1 eu os renovo n'este 
aacr:ificio , e Vol-os offereç.o em união com os 
vossos : dignai-Vos imprim.il-os e conserva.l-os 
na minlta alma. até o :fim da minlta. vida, e 
fa.zei com que me acompanhem até o se
pulchro. 

9. - 0' adora.vel Coração de meu Jesus, Vós 
não haveis de estar semj)re no seio das humi
lhações , das penas e das dôres ; depois de tan
tas provas e combates era preparado no Céo 
um estado glorioso a. V 6s, vencedor de vossos 
inimigos , triumphador do mundo . da morte e 
de todo o poder do inferno. V 6s 'entrastes no 
seio da ,gloria ,  que tinheis adquirido com os 
vossos merecimentos ;  exaltado e glorificado 
agora. nos céos, sentado á direita do Pai cele
stial, vosso Coração recebe justa recompensa 
de seus trabalhos, nada em torrentes de deli· 
cias, e goza. da felicidade do mesmo Deus. 
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4.- 0' Coração de Jesus, comprazo-me com 
vossa. gloria e com vosso triumpho. Terei 
eu um dia alguma. parte na vossa gloria e 
f�licidade ? 

Não e senão de Vós, e peloa vossos mereci· 
mentos que passo esperal-a e merecei-a. 

Eu Vol-a peço em virtude d'este sacrificio 
que Vos offereço. E' por mim Clue Vos sacri · 
ficnstes sobre o altar ; espero p01s que me ha
veis de receber um dia nos vossos santos 
ta.bernaculos para Vos louvar com os vossos 
eleitos por toda a eternidade. 

Rogo-Vos, que em penhor d'esta. felicidade 
confirmeis no Céo a bençií.o , que dá o sacer
dote cá na terra, em nome do Padre , do Filh o 
e dG Espirito Santo. Amen. 

CAPITULO XI 

A Confissão 
•Beati qui la�tcnt &tolas .nuz.t in oangu;, .dgni ... 
• Bemaventuradoa aqueUes, que 

lavnm �11118 Ve!ltidura.s no sangue 
do Cordeiro I . , . • 

APOC. XXIL 14. 

I 
NECESSIDADE E CONVENIENCIA DO SACRAMENTO DA 

PEN1'rENCIA 

l)uiío bella e consoladora é esta sentença de 
"t Bemaventurança proferida , por ordem de 
Jesus., pelo Anj o  da Apocalypse e promulgada. 
por S. João na Egreja primitiva ! 

Bemaventurados os que lavam suas alm.as 
no sangue do Cordeiro ! Felizes aquelles que 

17* 
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se purificam de suas culpas graves e leves pelo 
Sacramento da penitencia ! Divino lavatorio 
em que se limpam e curam as fe1·idas das 
almas com o preciosíssimo Sangue das chagas 
rlo Cordeiro immolado pela remissão dos pec
cados ! . . E' muito para notar a expressão do 
Anj o :  cBemaventurados os qr�e lavam I • . Não 
diz : os que laváram , mas os que lavam isto 
é que sempre lavam, que continuam a Íavar 
e sempre , com mais perfei9ào , purificam suas 
almas das mais leves imperfe1ções e faltas 
tornando a lavai-as no sangue do Co1·deiro: eis 
porque no mesmo logar o mesmo Anjo disse: 
cAquelle que é justo , justifique-se ainda! e 
a.quelle que é santo santifique-se ainda!•  ·
Apoc. XXII. 11. 

Mas qual a causa? qual a razão porque 
são bemaventurada as almas que assim se 
purificam no sangue do Cordeiro pela fi:equente 
recepção do Sacramento da Penitencia '1 l . . .  
O me mo Anjo é que nos revelou esse mysterio 
de consola9ão e de felicidade dizendo : cBema
venturados aquelles que lavam suas vestiduras 
no sangue do Cordeiro , - para que possam 
receber o fructo da Arvore da vida , e assim 
entrar na eterna cidade ! • O divino frncto da 
Arvore da vida é a Santa Eucharistia da qllil! 
disse o mesmo Jesus : cEn sou o pão de vida 
que desci do Céo ! . .  qnem comer d'e te pão 
viverá eternamente ; e o pão que eu darei é a. 
minha carne para a vida do mundo ! - Ego 
sum patzis vivus qui de ca;lo descendi. Si quis 
tnanduca'verit ex hoc pane, vive! in celernum; e/ 
pani quem ego dabo caro mea esl pro tmmdi 
vita I• 

Entre todos os Sacramentos , o de maior 
excellencia é o da sagrada Communhíi.o por 
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est ar n1elle real e verdadeiramente J esus-Christo1 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E po1· 
ser tão grande a santidade do Senhor que ha
vemos de receber, e necessario que a disposi 
ç:io e preparação sejam muito perfeitas , por
que não preparamqs aposento para uma crea
tura senão para o mesmo Deus ! . . Non enim 
ltomini pra?jaralur habitatio, sed Deo ! . 

Para purificarmos a conscieucia de nossas 
culpas, afim de recebermos com :ft·ucto o Cor
deiro de Deus é necessario lavar nossas almas 
no sangue do mesmo Cordeiro 1 pela. confissão 
sacramentaL 

E' de tanta dignidade o divino SA.Cramento 
da Eucharistia que tem necessidade do da 
Peuitencia por disposição, quando yrecede11 al
gum peccado mortal. De mane1ra que não 
basta antes da. communhão a dôr e a contrição 
dos peccados mortaes, é necessario preceder a. 

· confissão, para chegarmo-nos á agrada Mesa. 
E ainda q ue não haja obrigayii.o de con

fessar os peccados veniaes pru·a receber a di
vina communhão , com tudo convem que nos 
purifiquemos de todas as faltas e imperfeições 
que sentirmos em nossa consciencia ,  e para 
lavar o coração de toda culpa venial mu ito e 
muito vale a confissão , na qual é applicado á 
alma o sangue do Cordeiro 1 que a purifica d e  
toda a mancha e a prepara a receber os divi
nos dons que Jesus quer derramar em nós pela 
sagrada communhão : - quanto mais perfeita 
fôr a clisposição com que nos chegamos a ella, 
tanto mawr será a graça que receberemos , o 
fructo• que colheremos ;  e como a melhor pre
paração para a santa. communhão depende prin
cipalmente da boa confissão, importa-nos muito 
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pôr n'esta o maior cuidado, para. d'ella colher 
seus preciosos fructos . 

11 
MISERICORDIA DO SAGRA.DO CORAÇÃO DE JE US NA 

INSTITIDQÃO DO SACRAMENTO DA P.ENITENC!A 

A confissão é a mais admiravel i1wençaõ 
da infinita misericordia. de Deus, como a Encha
ris tia é a mais prodigiosa invenção de seu in
finito amor. 

E como ambos estes Sacramentos nasceram 
do Sagrado Coração de Je us póde affirmar-se 
que se a Eucharistia. é principalmente o triampho do amor do Sagrado Coração de Jesus, a. 
Penitencia. é o triompho de sua ineffavel mi· 
sericordia I 

l� Este Sacra.mento de perdão é um complexo 
celeste de santidade que purifica , de ternura 
que consola e suavisa, de compaixão que enter· 
nece e sensibilisa os corações ; é um fóco de 
sagrado ardor que reanima, e de caridade que 
divinisa l 

Eis o que é a confissão ! . . . A confissão 
que tanto assusta aquelles que não a conhe
cem ! . . .  e que tanto consola aquelles que a 
praticam com a luz, com a. fé , com o el'lpirito. 
embebido na misericordia divina que a instituio1 

Voltando um dia Santa Catharina. de Senna 
da capella em que acabava de confessar-se , e 
sendo-lhe perguntado d'onde vinha , deu essa 
bella. e profunda. resposta : «Venho de lavar·a 
minha alma. no Sangue de Jesus-Christo !•  

· 

Ah ! se com esta luz, se com esta fé, se com 
este espírito se chegassem todas as almas ao 
Sacramento da Penitencie. , quanto fructo tira.
riam de suas confissões ! o Sangue de JeeUll, 
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0 Sangue Divino, d Sangue de amor, e de mi
aericordia é para perdoar, é para expiar nossos 
peccados que fostes derramado ! . . .  e é porque 
somos peccadores que a Vós devemos recor
rer! . . .  E ha homens christãos que tem medo da 
confissão! . . . Ah !  é porque ignoram que ella é 
aquella fonte predita pelo propheta Zacharias, pa
tente a todos, onde podemos, quando queremos, 
lavar as nossas almas de todas as manchas do 
peccado, e purificai-as no Sangue de Jesus ! . . .  
Ah !  é porque muitos ignoram que este Divino 
S angue applicado aos corações contritos e hu
mildes, não sómente lhes perdoa, n!Lo sómente 
os puriiicat .mas tambem os santifica, os trans
forma, os ctivinisa, revestindo-os com todas as 
virtudes do Divino Coração de Jesus , d'onde 
seu precioso Sangue se derrama em nossa.s . 
ahnas. Estes são o fructo da Cruz, da Paixã. 
e Morte do Cordeiro de Deus cujos infinitos 
maritos se nos a.pplicam no Sacramento da 
Penitencia. Esta. e a. razão porque nas almas 
bem dispostas são perdoados todos os pecca.
dos, por enormes e numerosos que sejam i são 
perdoados sem termo , sem fim , sem volta e 
para sempre! E é revestida a. alma perdoada 
da vida nova. da !rraya , dos merecimentos , e 
da. formosura que havia .Perdido com o pecca.
do. Tudo lhe é restitrudo pela misericordia 
infinita. do Divino Redemptor I . 

m 
FROCTOS DA CONFISSÃO FREQUENTE E BEM FEITA. 
KOVO APPELLO AOS GUARDAS DE HONRA PARA QUE 

SE DEDIQUEM Á PRATICA, E AO ENSINO D'ESTA . DOUTRrNA 
'•Q.uereis, minhas filhas, perguntava um ze

loso Difeçtpr 4s a.lumn��.S 4'um collegio, quereis 
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alcanyar a paz da alma , essa paz que é um 
dos maiores dons de Deus , e que se derramA 
do coração nos pensamentos, nos affectos, nos 
sentidos, nas l'ala.vra , e nos actos? - Con
fessai-vos a mmdo ! . . .  E confessai-vos bem! 
- Quereis corrigir-vos dos defeitos que affeiam 
vosso caracter, e vencer todas as tentavões do 
demonio , do mundo e das paixões ?  - Con· 
fessai-vos a miudo ! E confessai-vos bem ! -
Quereis revestir-vos da modestia. e da pcreza 
dos Anjos, e de sua. humilde obedienci a? . . .  -
Confessai-vos a miudo ! . . . E confessai-vos 
bem ! - Quereis agradar á Rainha das Virgens, 
amal-a com fervor, imitar suas virtudes, tornar· 
vos generosas n o  cumprir as obrigações do 
vosso estado, e ser verdadeiras filhas de :Maria 
parecidas com vossa Mãe lmmaculada? . . . -
Confes sai-vos a miudo ! E confessai-vos bem ! 
- Emfim quereis atinar no importante ne�ocio 
da vo sa. vocação e desempenhar a nnssão 
que Deus vos quer confiar n'esta vida.? -
Quereis salvar as vossas almas ? . . . Quereis 
ser santas e :ir ao Céo ? . . .  - Confessai-vos 
a miudo ! . . .  E confessai-vos bem! Lavai, pu
rificai no Sangue do Cordeiro vossas almas e 
vossos corayões sempre com mais fé , mais 
con6anva, e mais amor ! , . .  • 

O mesmo sem cessai' 1·epetiremo aos nossos 
queridos G uardas de Honra do Sagrado Cora
ção de Jesus ! Quereis consolar vosso bom Pai, 
tão amargurado com as offensas de tantos e 
tão ingratos filhos seus , vossos irmãos ? -
Ohegai::VOs á. ferida de amor do seu Coração 
traspassado ! . . . Lavai as vossas almas em 
seu Sangue divino ! - Confessai-vos a miudo ! . .  
E confessai-vos bem ! - Quereis dar gloria, 
amor e reparação a vosso muito amado J'.lsus? . .  
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Applicai vo. os labias a seu Coração ferido!  . . . 
Entranhai todo vosso coração u'esta chaga de 
amor,  e recebei em vossa alma com a maior 
frequencia e _t)erfeição possível toda a vida o 
seu preciosiss1mo Sangue, pelo Sacramento da 
Penitencia! - Confessai-vos a miudo ! E con
fessai-vos bem ! . . .  

Fazei mais ! Afim de cumprirdes vossa bella 
Missão de Guardas de Honra-zelai , com ar
dente fervor ,Jara que todos se confessem a 
mindo e se co essem bem, nas vossas familias, 
e de vossos parentes e amigos ;  zelai para que 
todos lavem snas almas no divino Sangue do 
Cordeiro immolado por todo s !  · 

O Sangue de Jesus , o Sangue do Coração 
de Jesus é a alma do grande Sacramento da 
Penitencia ! . . .  Ora esse Sangue precio issimo 
foi especialmente con1iado ao zelo e amor dos 
Guardas de Honra, com o fim jll. explicado, -
de o receberem em seus corações , como em 
calices ;  de o adorarem , de o offerecerem ao Eterno Padre em sacrificio d'expiação e de 
reparação, repetindo a offerta preciosíssima, on 
a breve jacula.toria : •Eterno Padre , eu Vos 
of!'ereço o preciosíssimo Sangue de J esus- Christo, 
em desconto de meus peccados , pelas neces
sidades da Egreja, pelas .Almas do Purgatorio, 
pela conversão dos peccadore etc., etc. • 

Mas não para n'esta offerta a Missão espe
cial da Guarda de HoDl·a : ella tem de levantar 
para o Céo o calix salutar do San�ue de Jesus, 
e tambem tem de espargir esse d1vino Sangue 
sobre as almas de todos os fieis ,  tem de 
derramar sobre o mundo culpado essa copiosa 
redempçii.o , essa ultima. e:ffusã.o de amor que 
deve purificar, regenerar e salvar a terra ! 
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E como podereis, ó Guardas de Honra re&· 
lizar tão sublime Missão ? . . . Será zcl.ando 
para que seja recebido , com mais frequenci& 
e com mais perfeição o Divino Sangue de 
Jesus {>elos Sacramentos da Penitencia e da 1 
EucharlStia! Provai ! Praticai ! Ensinai! 
.Ajudai! 

CAPITULO XII 
O que é necessario para uma boa confissão 

•Si coJt!iiM�JUJr ptUl1ÚJ nOUra, )ddU 
ut D<IU u jwt>a, oú r<miltat nobis � cata noJtra., te mnulldet noJ ab om.ni iai
quitat. nOJJra. • 

•Se confeaaannoo noBBOB peceadoo, 
fiel é Dena e justo para perdo&r·nlll 
esses J?6ccadoe e nos pnrificar de toe!• no&Sa. 1niqaidade.• 

r. Joon. r. 9. 
I 

. NECESSIDADE DOS AOTOS DO PENITEN'l'E PARA ALCANQAR O PERDÃO DOS PECCADOS 
1 .  - Fiel é Deus, sim e fidelissimo em sn&S 

promessas ! Depois de haver instituido o Sa
cramento da Penitencia., depois de Jesus-Ohristo 
Filho de Deus haver promettido a S. Pedro e 
aos seus successores as chaves do Céo, com o 
poder de perdoar os peccados , dizendo-lha: 
cEu te darei as chaves do Reino do Céo ; tudo 
o que perdoares na erra. será perdoado no 
Céo, e o .que não perdoares, não será perdoadq 
no Céo. • ,  - Math . XVI. 16. 

Depais de haver renovado a. mesma pro
mas ·a a todos os Apostolos juntos i - Math. 
XVIII. 18, 

· 
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Emfim, depois de haver realizado suas pro
messas, antes de subir ao Céo, conferindo-lhes 
o divino poder de perdoar os peccados , com 
estas solemnes palavras : cSicut misit me Pa
ltr et ego mitto vos . . .  Accipite Spiritum San
e/um. Quorum remiseritis peccata, remi!iu�ttur 
eis: tl quorum refittuerilis, relenta sunt. Assim 
como o Pai me enviou, tambem Eu vos envio . . 

Recebei o Espidto Santo. Aquelles s. quem 
v6s perdoardes os peccados , são - lhes perdoa
do à. e aos que vós os retiverdes , são-lhes reti os·! • ;  

Depois de haver empenhado sua palana, 
seu poder, seu amor , e sua misericordia., fiel 
é Deus, e se confessarmos nossos peccados 
como Elle ordenou, nos serão perdoados como 
o prometteu !  . . . 

Depois de haver Jesus-Christo derramado 
seu sangue pela remissão dos nossos peccados ; 
depois de haver merecido por nóst com a sua 
morte, o perdão das nol)sas iniquiaades , Deus 
satisfaz a sua justiça. , e á. sua misericordia, 
dizendo a cada um de nós , como Jesus disse 
ao paralytico : conjide, fi/i, remitttmlur tihi 
peccafa tua I Math. IX. 2. - Tem confiança, 
filho meu, tem confiança, filha minha, - são-te 
perdoados os teus peccados ! 

Mas para que seja · pronunciada uma tão consoladora sentença sobre a alma peccadora, 
deve esta. corresponder , com os ·actos de pe
nitencia, á vontade que Deus tem de lhe 
perdoar. · 

2. - E' dogma de fé que a confissão bem 
feita restitue ao peccador a vida sobrenatural 
da graça perdoando-lhe o resto da. culpa e da. 
pena .eterna. A confissão bem feita. restitue, 
com a amizade de Deus, os merecimentos per· 
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didos , inunda de alegria o coração antes dil&· 
cerado de remor os e de tristeza , reveste -o 
de innocenci.& e de felicidade ,  faz n'elle ger
minar, florescer e fructificar todas as virtudes, 
e todas as bençãos do Céo. 

Da nossa parte , afim de alcançarmos 
nossas almas esse a.dmiraveis efteitos do Sa· 
cramento da Penitencia , devemos cumprir oa 
acto que Deus exige do penitente. 

Qual o naufrago abraça estreitamente a 
taboa de salvaç.'io gue lhe deparou a Diviu 
Providencia, n'ella se�ura-se, com cuidado, até 
que o l ivre do naufrag10 e da morte, e o condoza 
á desejada praia, as im o peccador, para escapar 
do nau±ragto das culpas em que cahio, e livrar· 
se da eterna condemnaçã.o , deve abraç.a.r s 
ditosa taboa da penitencio., que só ella o póda 
levar ao porto feli z da Salvação. 

Todo nosso coração, toda a nossa diligencia,l 
todos os nosso trabalhos . ão poucos para 
abraçarmos a peniten�ia , sem a. <{Ual todo 
perecemos, segundo a divina sentença : nisi jla· 
nitcnciam CIJeritis omnes similiter peribilis. -
Luc. XIII. ::5. 

Se não fizerdes peuiteucia, todos igualmente 
perecereis ! 

Tudo devinmos empregar para nlí.o largar 
jámais de mão e se meio salutar e para cum· 
prir com toda a pe1·feição possive! os o.ctos 
aos quaes Deus prometteu o perdão. 

3. - Tres principaes são as partes do Sa· 
cramento da Peni encia : contrição, coufissão e 
sat.isfação. 

O:ffende- e a Deus com o coração, nos pen
samentos e desejos, com as pala.VI·as nas con· 
versas má , e com as obras no máo uso dos 
sentidos e das creaturas contra a lei de Deus. 
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Assim a penitencio. verdadeira deve esten

der-se aos pensamentos, ás palavras, e ás obras : 
1•, no coração com arrependimento e dôr das 
culpas , com a contrição , quer seja :perfeita., 
quer seja imperfeita ; se ella é verdo.derra deve 
rer em si o proposito de fugir a culpa e de 
emendar a vida ; 2° , na justa. n.ccusaQl'i.O , ou 
confissão, manifestando com palavras , ou , não 
podendo ser, com· outros signaes, ao confessor 
t.odos os peccados mortaes : a esta accusaç.ão 
deve preceder 1 havendo tempo , um diligente 
exame de consciencia ;  3°, na satisfação, pagando 
com obras de penitencio. a p ena devida por 
nossas culpas. 

D'esta breve explicação collige-se que são 
cinco os actos principaes do penitente para a 
digna recepção do Sacramento da Penitencia:  

1.• Exame de consciencia. 
2.Q Contrição de coração. 
S.Q Confissão de boca. 
4. 0 Provosito de emenda. 
5.0 Satisfaçã.o de o bras. 

n 
EXAME DE CONSCIENCIA 

- 1. - Este é o primeiro passo , a primeira 
diligencia. qu e temos que fazer para o Sacra
mento da Confi. são : Tornar uma alma a vêr
se a si mesma, por um diligente exame, desde 
a ultima Confissão bem feita. A necessidade, 
a importancia e mais qualidades d'este exame 
nascem dA. obrigação posta. por Jesus-Chl'isto 
Nosso Senhor, de nos accnsarmos dos nossos 
peccados ao sacerdote ao qual deu poder de 
perdoai-os. Claro está que sem os termos pro

. curado nos escondrijos da consciencia, sem os 
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tet'ID.os chamado a nossa. memoria, não os po· 
deremos declarar a.o Confessor, como devemos. 

E' pois o exame de consciencia uma inda· 
gação dilige.nte das culpas que commettemos, 
por _pensamentos, palavras, obras e omissões. 

Quem se confessa sem proceder a este. di· 
ligencia expõe-se a omittir na. confissão a.lgmn 
peccado grave, e se fôr por negligencia, espõe· 
se a. fazer uma confissão má. 

2.-Deve ser o exame diligente na investi
gação da. consciencia, e exacto no numero no 
peso, e na medida. das culpas graves. 

A necessidade porém do exame de conscien· 
cia não é igual para todos os que se con· 
fessem: é maior ou menor segundo o tempo 
que se passou de uma confissão á. outra; se
gundo o modo de viver , e a capacidade dos 
penitentes ; seg��do os perigos, negocias , em· 
pre.,.os e occas1oes em que annam. Quem se confessa uma, duas, ou tres vezes 
cada. mez , não precisa de tanto exame para. 
conhecer suas culpas , como quem se confessa 
uma ou duas vezes cada a.nno. 

Quem vive cuidadoso de sua alma, fugindo 
as occasiões de peccado, menos tem que con· 
siderar do que quem leva vida desafogada, e 
entra sem reparo nos divertimentos e perigos 
do mundo. 

S. - Mas se devem ;Precaver-se os peccado· 
res contra a negligencia no exame de sua. con· 
sciencia. , devem tambem as almas timoratas 
evitar � escrupulos e temores que torn&III 
odioso um sacramento tão suave e tão miseri· 
cordioso. 

Uns ha. que nunca ee dão por satisfeitos do 
exame que fizeram , sempre lhes parece que , 
alguma. coulila lhes ficou faltando. Saibam estes 
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e sempre se lembrem : 1 ° ,  que a. diligencia n o  
enme deve ser prudente, mas n ã o  demasiada. 
e excessiva. ; 2° , que essa. diligencio. prudente 
deve ser acerca. dos peccados mortaes , que 
são os que ba obriga.�o de confessar; s•, que 
se , de�;>ois de uma diligencia humana. , ficam 
esqueCidos alguns pe.ccados morta.es, estes são 
perdoados , pela absolvição do Sacerdote , com 
os outros peccados accusados com os q,uaes 
silo incluídos, como declara o Concilio Tnden
tino, sess. XIV ,  cap. V ,  conendo-nos a. obri
gatfão de os declarar , se depois nos lembrar
mos d'elles, nas confissões seguintes. 

4. - Oraçdo preparatoria antes do exame. -Seja louvada e agradecida , 6 meu bom Jesus, 
a. mefiavel bondade com a qual instituistes na 
vossa Egreja o Sacramento do perdão e da. 
misericordia l 

Creio, 6 meu Deus, que V 6s sois o seu au· 
tor, agradeço vossa. ardente caridade que tan
tas vezes me convidou offerecendo-me esse 
divino lavatorio para me purificar de minhas culpas. 

Que seria de mim ó meu Jesus, se não tives
seis aberto esta fonte salutar do Sacramento 
ds. Penitencia ?  I Dai-me agora a vossa. graça 
para que a elle me chegue com as necessarias 
disposições para que não profane o vosso Di
vino Sangue, mas sim o receba com um coração 
contrito e humilhado, como é de vossa vontade, 
pa.ra com elle lavar minha alma e glorificar os 
merecimentos da vossa paixão e morte de Cruz. 

Da fonte da. divina luz que é vosso Cora
çio Saerosanto derramai sobre a minba intelli
�ncia um vivo conhecimento de minhas faltas, 
miquidades e miserias. Conheça eu , o meu 
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Deus, quanto Vos offendi , de qull.lltos modost 
e com quant.a gravidade ! 

Vós fostes testemunho de minhas culpas: 
vossos olhares não me deixam jámai.s I Vós 
presenciastes meus pensamentos, meus desejos, 
minha palavras , obras e omissões : todo! 
os movimentos de meu coração e de minha 
vontade ! Dai-me o conhecimento actual de 
todas a minhas culpas 1 e a coragem de as 
confessar com toda a. inceridade, com perfei� 
contriç.ão de Vos haver offendido e firme pro
posito de nunca. mais Vos offender ! 

0' Maria ! ó minha boa Mãe, ajudai-me pela.s 
vossas dôres a. receber com todo fructo a ab

olvição de meus peccados para nunca mais 
os commetter. 

5. - Methodo de exame para as confissões 
ordinarias. - Quem se confessa a miudo póde 
facilmente fazer seu exame percorrendo, com a 
memoria, seus deveres para com o proximo, e 
para comsigo : examinando seus pensamentos, 
palavras a.cções e omissões , porque a conscien· 
cia e a experiencia logo lhe hão de suggerir 
o em que tivet· faltado. 

Examine cada qual os peccados commett.i· 
dos - 1.0 contra Deus : por omissão, ou negli· 
gencia ou leviandade. Na oração, - na Missa, 
- na confissão , na comrounhão 1 - na. s8Jlt.i· 
fi cação dos dias santos 1 - irreverencias nas 
Egrejas; -· descuido no rezar os a.ctos de fé, 
esperança e caridade. 

2. ° Co..ntra o proximo : contra os sul?eriores, 
igu��oes, oii inferiores, por juizos temera.nos1 des· 
prezos, deso bediencia, o di o, inveja., desejos de vin: 
gança., roáos conselhos , máos exemplos , más 
conversas , maledicencias , calumnias , intrigas, 
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murmurações , brigas , - respeitos . humano , 
oondescendencias demasiadas. -

8.° Contra si mesmo : por soberba , orgulho, 
ou vaidade , mentiras t jactancia ou vangloria, 
- por ,Pensamentos, desejos, palavras , acções 
col!trnnas á pureza , leituras , olhares ,  immo
�e tias, gula no comer, ou no beber, - raiva, 
rancor, preguiça ,  descuido nas obrigações dê 
seu estado. 

4.0 Nos estabelecimentos de educaçao ha 
defeitos p�;n-ticulares, e faltas , que podem ser 
peccados, ou dar occa ião a pecca.dos veniaes 
e á.s vezes mortaes : '.rer amlZades particula
res perigosas. Perder tempo durante o estudo, 
ou as •aulas ;  ser causa de collegas o perderem, 
com dissipação, ruido, conversas e máo exem
plo. - Empregar o tempo em occupações 
alheias ao e tudo das matarias de pbrigações, 
com descuido grave dos deveres impostos nas anlas. - Favorecer a preguiça de collegas fa
zando-lhes ,  ou emprestando-lhes as composi
ções já. feitas. - c_>,uebrar o silencio e cn.u ar 
clesordem na capella , no dormitorio ,  na sala 
de estudo, no refeitorio. - Desprezar a autori
dade de quem governa, ensina ou rege em vir
tude de seu cargo. - Gloriar-se de violar as 
regras , induzir , ou aconselhar a collegas que 
as violtlDl. - Muxmura.r, ou ser causa. . de mw·
mnrações contra a ordem , contra quem tem 
direito de mandar , resistir-lhe , desobedecer
lhe ou faltar ao respeito com palaV1·as, gestos, ou actos. - Estragar as cousa.s que perten
cem ao estabelecimento , - ou roubal-a.s. -
Perder; estragar, ou deitar fóra a comida qne 
nilo agrada. - Calllmnjar o estabelecimento, 
ou quem o dirige 1 para. alcançar dos pai a 

C•ort111 tle 1/onnz. 18 
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ordem, ou licença de retirar-se. - Fazer de · 
pezas demasiadas con tra a vontade dos pais, 
perder ou estragar, :por sua culpa, sua roupa, 

eus objectos, seus livros : - dal-os, vendel-os 
trocai-os sem a licença dos pais , on de quem I os representa. 

Ha casos. em que os prejuízos causados aos I 
estabelecimentos, com estragos , ou calumnias 1 graves obrigam á. restituição , ou á repru·nção, 
de rigorosa justiça. 

Adverlettcia importante. 
Quem se confessar raras vezes , empregue 

no exame o tempo que lhe parecer necessa.rio 
para lembrar-se da especie e do numero de 
seus peccados , percorrendo com a mente os 
manclamentos da lei de Deus e da Egreja , as 
obrigações do v.roprio estado, e os vicias capi· 
ta.es. Para. facilitar, o exame se pode recorrer 
ao methodo explicado no capitulo da confissão 
geral. 

Mâs o que a todos sobremaneira importa 
é a. contrição de todos os peccados mortaes e 
veniaes. 

Cho1·ava. desconsolada uma santa princeza, 
l'ainha. de Franç.a, por uma falta em que tinba 
cabido : c Não se aff!ija tanto , disse1·am -lhe 
para consolal-a1 sua culpa. , com toda certeza, 
não passa de veniAl ! »  - •Ah ! respondeu a pie
dosa rainha 1 embora seja só venial a minha 
culJ>a, offend1 com ella a meu Deus a meu bom 
Pa1 e Salvador ; para meu coração será sempre 
uma culpa mortal ! •  

Os pec�à.dos mortaes traspassam o Coração 
de J e us com espadas, ou punba.�s ;  os pecca
dos venia.es o ferem com agulhas e alfinetes! 
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m 
A OONTRIQAO 

1. - Tal é a neces idade da contrição que 
sem ella, nunca póde haver perdão dos pecca
dos a.ctuo.es , commettidos por movimento d a  
propria vont.ade. Grande é a necessidade uo 
exame , mas h a casos que d'elle dispensam 
qnem o não póde fazer. Maior é o. necessidade 
de declarar na confissão todos os l?eccados gra
ves , mas 1 em certas circumstanCJas , póde um 
christ.itô ser perdoado, sem dizel·os todos , e 
até sem especificar nenhum. Grandíssima é a 
neces idade de receber a absolvição para o 
perdão dos pecca.dos, e comtudo póde al cançar 
a. graça da JUstificação utn peccado1· sem �b
solvição , se tiver a contrição perfeita , com o 
desejo de receber o Sacramento quando puder. 

Mas faltando a contrição 1 ainda que tenha 
cwnprido tudo o mais , o /.eccado1· nunca será 
perdoado ! . .  Pois se Davi . o modelo dos Peni
tentes, podia declarar esta

' 
ver!lade tão conso

ladora. : • Cor contrilutn e/ lrumiliatum Deus, no11 despicies : Nunca rejeitareis, 6 meu Deus, 
wn col·aç.'to contrito e humilhado!• , tambem 
podia decla.ra1· que nunca Deus perdoou a co
-<ação nenhum que não tivesse contrição. Por
que sem dôt' verdadeira de todas as culpas 
graves, ainda que se confessem todas, não fica 
boi\ a. confia !Lo, e não se põe a alma em graça 
de Deng, e �deve repe ir-se esta confissão, pois 
não forf.!.m perdoadas as culpas. 

E s'e acontecer que a confissão seja só de 
pecca1os veniaes , por uão ter commettido ne
nhum�mor�al, faltando-lhe a contrição, ou ve�
dade a dôr, não fica. boa a confissão.�, e é sacl'l
lega.! Sem contrição não l111. cones ão bem 

18* I 
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feita , e toda confissão deve ser com a contri· 
ção ou dos peccados veniaes , ou de o.lgum 
d'elles, ou .de algum peccado mortal, já. perdoa· 
do em outra confissão. 

2. - Mas que ê essa dôr , essa contrição, 
esse arrependimento sem , o qual a confissão 
no.da pôde? . . O Concilio Tri dentino a definia: 
•mzimi dolor, ac deteslatio de peccato commisso, 
cum proposito non peccandi de cmtero: é dôr 
da alma e detestaçã.o , ou al'l'epeudimento do 
peccado commettido , com proposito 'de não 
tornar a peccar• , d'onde se vê que não se re· 
quer uma dôr ensivel que se perceba com os 
sentidos do co�o,. ou que esteJa nos olhos, na 
voz, na sensibilidade do coração : a dôr de ter 
oft'endido a Deus é tlma dôr toda espiritual e 
ainda que ás vezes câuse effeitos sensiveis e 
1 .nateriaes de lagrimas, de suspiros, de prantos 
e gemidos, comtudo não consiste n'estes efl'ei· 
t.os : não é dôr sensível , é 'dôr toda da alma, 
toda do animo , ou espirito ; é graça vinda de 
Deus , com que a vontade aborrece todas a.s 
culpas sobre todo o aborrecivel , de modo que 
quizera não ter sido antes que ter peccado, 
e qu.izera primeiro morrer do que tornar a 
peccar. 

S. - Donde se collige que a contrição deve 
ser: 1 " .  interior; 2°, sobrenatural j 3°' deva 
ser universal, extendendo-se a todas as culpas 
graves ; 4°, e suprema, soberana, isto é, acima 
de todas as dôres, porque sendo Deus, o Sum
mo Bem,�� Infinita. Bondade, a Soberana. Mage
stade, di�no de ser infinitamente amad�é um 
mal infinito oft'endel-o, é nm mal maior o que 
todos os males physicos ,  é devemos r um 
summo pezar de o havermos offendido,, uma 
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d6r suprema e soberana. :  mas esta dôr nii.o 
consiste no sensível, senão no appreciativo. 

! - Essa contriçll.o póde ser perfeita , ou 
imperfeita., e esta chama-se attrição. Uma e 
ontra dôr deve ser interior, sobrenatural, uni
versal, e suprema, e ter proposito de emenda, 
e assim uma e outra é bastante_disposição para 
receber dignamente e com fructo o Sacramento 
da confissão. 

Mas é muito superior a contriç.."-o perfeita, 
eleva-se muito acima da attrição pelos motivos, 
e pelos effeitos: 

1.0 A contrição que o Concilio Tridentino chama : •c01ttritio charitafe perfecta, aperfeiçoad& 
pela caridade,• se íllllda pnnclpalmente no amor 
de Deus : quem se arrepende com dôr de contri
çio perfeita arrepende-se de ter offendido a 
Deus por ser Deus quem é infinitamente bom 
e perfeito, o Summo 13em, a Summa. Perfeição ; 
arrepende-se por amor , doe-lhe no fundo , da 
alma. a offensa feita a tito bom Pai, a tão bom 
Redemptor , a tão bom amigo 1 esposo , e Sal
vador ; todos seus motivos se reduzem á um 
só: á infinita bondade de Deus. A contrição 
imperfeita, ou attriçã.o funda-se mais em moti
vos de interesse, de medo ou temor do castigo : 
quem o. tem arrepende-se de ter offendido a Deus, 
porque com seus peccados, perdeu o Céo, mere
ceu o inferno, encheu sua B.lma de males e de 
fealdade. A cont�ição perfeita atte!lde ma�s 
para o bem e gfor1a de Deus ,  a attriçã.o mata 
para. o bem e interesse proprio. A contrição 
perfeita fllllda-sà principalniente no. caridade 
de Deus , por ser Elle quem é ,  a imperfeita, 
pelo contrari o, tem maior fundamento no medo 
do castigo, .ainda que- leve tambem um princi
pio de amor de Deus. 
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2.0 Nos e:tfeitos, igualmente,  a Cflntrição per
feita. se avantaje. immensamente á simples attri· 
çil.o, porque no mesm_o instante em que existe 
em uma alma , só por si , destitue o peccado, 
infunde a graça santificante, restitue o direito 
ao Céo , com tanto que o peccador contrito 
teu he. sincero desejo de receber 6 Sacramento 
da Penitencio. , quando puder. A attrição por 
si só não destros o peccado , e só unida com 
a confissão , e com a absolvição do Sacerdote 
póde conferir a graça sRntificante. Assim um 
acto de contrição perfeita nos vale o Céo. Plltll 
o Sacramento da Penitencia não se requer & 
contri9ào perfeita bastando a imperfeita, reve· 
stida d11.s qualidades acima expostas. Então 
a attri._:ão nos justifica com a confissão, e tam
bem na Extrema-Unção, e na Eucharistia, quan
do é impossível confessar-se ou quando uma 
alma em boa fé 1·ecebe e ses Sacramento�, 
com algum pecca.do mortal , crendo estar em 
graça. Com quanto seja sufficiente a dôr d� 
attrição para o Sacramento da Penitencio. de
vemos fazer muita dili�encia por alCançar & 
contrição perfeita , pedindo-a muito a Deus, 
com instancia ,  com fervor , com humildade e 
confiança, pois Elle nos prometteu conceder & 
que� Lhe pede : petile el accipietis : pedi e rece
berets. - Joan. XVI. 24. 

Para e te effeito empenhemos em nosso fs
vor a Jll'Otecçã o efficaz de Maria Santissimn, 
de S. José, e do Anjo da nossa Guarda. 

Excitemos em nossas almas , com os moti• 
vos mais J;lroprios , os movirnentós de contrição 
perfeita. Detes.temos nossos pecc ados p(lrque 
offendem um Deus que é infinitamente bom, 
que nos ama como Pai à e infinito amor, que 
só nos tem fei o bem , cumulando-nos de IID· 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

--{:3 279 �-
mensos beneficios. Detestemos nossos pecca
dos porque foram a causa dos croeis tormentos 
da Paixão e Morte de nosso bom Jesus : pe
netremos nas chagas do nosso amabalissimo 
Redemptor: n'ellas, especialmente na chaga de 
seu Sagrado Col'açii.o ,  deixemos nossos cora
ções até que se abrande nossa. dureza e que 
o peccado nos dôn mais do que todos o males, 

Não passemos dia nenhum sem fazer netos 
d'e ta contrição, ao menos antes de nos entre
gar ao somno. 

Zelem os Guardas de Roma. o ensino do 
acto de contrição , e quando assistem a algum 
moribundo, ou qualquer enfermo, inspirem mui
tAs vezes estes act.os de contrição , ainda que 
os doentes já estejam munidos com os Sacra
mentos. 

A contrição perfeita não consiste na recita
ç.:lo de algumas fórmnhs , senão no odio ao 
peccado , na dl.lr de o haver commettido por 
se� offensa de Deus, por ser injuria feita. A in
finita bondade. Os actos que se rezam servem 
�:rra excitar na alma mais viva e mais pro
funda dôr. Póde rezar-se o seguinte, on outros 
semelhantes. 

5. - Oração para excitar a d6r da co11trição 
�rfeila 1 e pedi/· a com fervor. - cO' meu bom 
Jesus, meu bom Pai e Redemptor, dai-me uma 
verdadeira dõr de todos os peccados que , na 
minha vida, infelizmente commetti. 

• Vós , ó píedosissímo Senhor, que do Céo 
descestes ÍL terra para me salvar, que molTes
tes crucificado por meu amor , tende agora e 
empre compaixão de mim ! Dai-me uma con

!Jiçào perfeita de . todas as minhas culpas ! . . .  

En Vos .'peço esta grande graça, 6 meu J e ns, 
pela vossa agonia no Jardim das Oliveiras, 
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pelas vossas lagrimas, pelo sangue que soastes 
prostrado em oração , opprimido de dôr e de 
contrição perfeitissima, por todos os peccados 
do mundo, e pelos meus em particular. 

«T!��assai meu coração de dôr, penetrai 
toda 

· 
a alma de contrição perfeita , 6 meu 

bom Jesus , eu Vos supplico pela.s dôres e la· grimas de vossa Mãe angustiada, pelas vossas 
divinas chagas , pelos merecimentos de vossa 
Paixão. e morte de cruz, e particularmente 11ela 
tenda de amor de vosso Coração amantissuno 
traspassado da lança ! . . . 

.. o• meu Deus, 6 Bem infinito ! . . . 0' bel
leza infinita! . . . o• amor infinito '  digno de 
ser infinitamente amado, a quem eu devia amar 
sobre todas as cousa:!.l peza-me de todo o meu 
coração Vos haver ottendido I . . .  Eu detesto 
e aborreço sobre todos os males / os peccados 
mortaes e veniaes que commetti . . .  Detesto 
e aborreço de toda minha vontade todas as 
culpas que commett.i, porque, peccando, offendi 
vossa bondade infinita, e desprezei vosso infi
nito amor ! . . .  

cPerdoai-me, 6 meu Deus ! . . . Perdoai-me, 
Senhor _ _  . Eu Vol-o peço, 6 Pai de infinita 
misericorclia , eu Vos supplico pelos infinitos 
merecimentos de Jesus-Christo vosso Divino 
Filho, meu o.mabilissimo Redemptor ! . . .  Per
dão ! . . . Meu Deus ! . . . Perdão, Jesus ! . . . 
Perdão ! Perdii.o ! Sim, espero que me parao
eis ! . . . L� f Quem me déra nunca Vos haver 
offendido ! . . . Por tão grande dita eu dali a 
meu sangue e minha vida I . . . E a darei, se 
necessario fôr, para Vos não desa.!p·adar mais 
com novas culpas. Antes morrer ao que pec
car ! Assim o proponho , assim o prometto 
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e assim o espero praticar com o o.uxilio ds. 
vos.sa. �aya. , que imploro de vossa i.nfinits. miaancordia . . . . • 

I·V 
A CONFISSÃO DE BOOA. �UALIDADES �UE DEVE TER 

PARA SER BEM FEITA 
1. � Lastimava , com grande magoa. , a glo

riosa. virgem Santa Thereza de Jesus a per
dição d� muitas almas ; e a.ttribuindo esta des 
graça ás muitas confissões mal feitas , muito 
recommenda, na. sua obra do Ca�ninho da per
(tição, e supplica aos prégadores e confessores 
que avisem aos fieis , prsca\endo-os contra os 
perigos das confissões sacrilegas, sendo as que 
tem enchido o inferno ; e escrevendo a um pré
ga.dor, lhe fez este pedido : 

•Padre, prégai muitas vezes contra as con
fissões mal feitas , porque o demouio não tem 
outro laço , em que collia tantas almas , quan
tas com este só colhe. 

O coração estremece ouvindo ta1 sentença 
de uma Vll'gem tão illustrada , tão discreta, 
!Ao santa e tão prudente. 

E' certo que os caçadores armam o laço 
junto das fontes onde vilo beber as aves ; e 
alli cahem e morrem maior numero. Assim o demonio vendo qne nosso remedio está na con
fissão , a u.nica fonte em que todos podemos 
nos purificar do peccado, ahi é onde arma seus 
laços, e onde lhe cahem muitas almas na rede. 

Cada dia. estamos vendo , com a experien
cia., que muitos imaginam quê confissão é aquelle 
acto f!Ó exterior de se pôr de joelhos aos pés 
do confessor , e contar-lhe seus peccados , e 
assim se "'?ão confessar , sem ex!Lme , sem dôr, 
sem proposito de emenda , e ca.Uando pecca.-
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dos, ou encobrindo-os com palavras ambíguas, 
e se confessam u.ma vez no anno, mui de cor
rida , e pouco ou nada. fazem para. satisfa�er 
a Deus e vivendo sempre nos mesmos pecca
dos, se expõem á eterna condemnação! 

A' quantos podem valer os Guardas de Honra 
explicando-lhes o perigo que conem ! . . .  

Poil!, s e  é de fé que depois de commeLtida 
a culpa não tem o peccador outra ta.boa em 
que se salve senl10 a. de uma. coufissii.o bem 
feita. , se n'isto temos toda a nossa confiança, qual niLo será na hora da morte o espanto da 
alma. que reconhecerá. haverem sido suas con
fissões mal feitas ! 

Para não cahlrem n'esta desgraça os Guar
das de Honra, e para d'ella liVl·arem os fieis, 
meditem , pratiquem e ensinem as condições 
necessarias para ser boa uma. confissão. 

2. - 4Jém das que já explicamos , convém 
saber que a confissão , ou accusayii.o dos pec
cados devll ser humilde, sincera, e inteira. 

A humildade repelle da confissão as des· 
culpas com que muitos iuficionam a accnsa
ção de sens peccados. Quem está verdadeira· 
mente contrito não procura desculpar-se , nem 
o.ttribue a outros a causa de seus pecca.dos:  
humilde era a confissão do modelo dos peni· 
tentes, o Santo Rei Do.vid, que dizio:  SeJ:lhor, 
sou eu que pequei � eu que commetti a impie
dade , e que obrm a maldade : e<ro Sltm qui 
peccavi, ego impie !ffÍ, ego inique gessi. - If. 
Reg. xxry. 17. - liurnilde era a confissão do 
publicano que prostrado n'um canto do Templo 
nlio ousava levn.ntar os olhos ao Oéo. mas batia 
no peito dizendo : Meu Deus , tende compai
xão de mim, que sou peccador ! . . . Deus, pro· 
pitius esto rnihi peccaton·. - Luc. X VIJI. 13. 
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· 3. - A sinceridade na confissão inclina o 
I penitente a dizer os peccados como lhe dieta 

a consciencia , sem os augmentar nem os di
minuir. Exige esta. qualidade que não se a.c
cnsem peccados certos como se fossem duvi
dosos ; nem se accuaem duvidosos como certos. 
A sinceridade se estende no numero dos pec
cailos, a sua gravidade e a todas as cirC\'lln
stancias de tempo , de logar , de pessoas , que 
se devem declarar , como dieta a consciencia, 
sem rebuços , nem alteração. 

4. - A integridade é a qualidade mais na
cessaria da confissão e contra a qual o demo
nio arma mllis laços e- tentações:  ella obriga 
o penitente s. declarar ao confessor , todos os 
. peccados mot·taes, ainda não declarados em uma 
confissão bem feita 1 com seu numero , e cir
cumstancias notave1s. Note-se a clausula -ainda não declarados em uma confissão bem 
feita - porque os pecca.dos declarados em con
fissão nulla se devem tornar a confessar, como 
se ntlllca se tivessem declarado. 

E muito se devem precaver algumas almas 
mais timidas , ou mais culpadas 1 ou ás vezes 
mais ignorantes ,  e que são ma1s accommetti
dos da eo tação de occultar al "'um pecca.do 
de que tem mais vergonha e con'h� são. Maior 
vergonha é o peccado cuJ.lado, de que o nccn
aado, pois pel a  accusação o peccador dá gloria 
a. Deus, e merece a gloria do Céo ; e p lo con
trario encobrindo o peccado se prepat·a nma 
confusão eterna depois de uma vida de re
morsos e de supplic10s intolera.veis. 

6. - -Avisos sobre o ·  1r10do de confessar - se 
hem. - 1.° Fei to o diligente exame de conscien
cia, tendo pedido a. Deus, e excit1;1.do em vossa 
alma a con rição perfeita , chegai-vos ao con-
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fessor, como a J esus-Cb.risto, que está presente 
na pessoa de seu Ministro, a quem deu o poder 
de vos perdoar, e de vos abrir as portas do Ct\o. 

2.0 Depois de ajoelhar-vos , fazei o signal 
da cruz, com piedade, e pedi a bençã.o ao Sa· 
cerdote, dizendo : c Abençoai-me, meu Pai, por· 
que pequei !• 

S. • Recebida a bençã.o , sem demora dizei: 
Eu pecca.dor . . .  , ou todo, ou a metade. Quando 
h a muito concurso de confissões , .Para econo· 
misar o tempo de que outros prec1sam1 podeis 
usar da. breve formula : «Eu me confesso & 
Deus e a. vós, meu Pai !» 

4.0 Declarai os peccados dizendo: Meu Pai, 
eu me acc11so de . . .  de . . . de. Não convém, 
como fazem penitentes ignorantes dar uma. 
enumeração geral de peccados como : So
berba, avareza , impureza, inveja ,  etc. : a for
mula é uma accusaçã.o pessoal: eu me accuso, 
ou eu me confesso de . . . 

5.0 Se o demonio vo tentar de repugna.n
cia, e de vergonha para occultar algum peccado 
9.ue vos custe· dizer, avisai o confessor do sen
trmento em que estais dizendo-lhe : meu Pai, 
tenho um peccado que não sei accusar, ou qne 
não tenho animo de dizer , peço-vos que me 
ajudeis. - E vosso Pai vos ajudará. 

6.0 Não vos assus eis , por grande que vos 
pareça um peccado , porque muitas vezes nã() 
o é tanto como imaginais. Se -o  demonio vos 
disser : «Confessarei este peccado , outra vez, 
com outr� Padre• não o escuteis ! . . . E' um 
enganador ! Outra vez tereis mais vergonha e 
menos coragem. Dizei tudo já , e breve rece
bereis o perdão e a paz da consciencia. 

7. • Depois da accusação dos peccados lem· 
brados, õu no caso de não ter commettido pec-
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cado nenhum recente, avisai ao confessor que 
nada. mais tendes que accusar , e conclui do 
modo seguinte : c Meu Pa.i , eu me a.ccuso de 
todos os pec.cados de que não me lembro , e 
de todos os da minha. vida passada. , especial
mente dos que commetti por soberba . . .  ou 
por mentiras . . . ou murmurações . . .  ou contra. 
t&l on tal mandamento. Peço a Deus perdão 
e a vós, meu Pai, penitencio. e absolvição . . .  
ou o. benção.• 

Esta. f'ormula. é ás vezes necessaria pal'a 
dar ma.teria de absolviyão. Pois no caso de 
não tel'des a.ctua.lmente peccados roortaes, nem 
\'enin.es, o confessor nã:o vos poderia dar ah
solvição se não accusasseis, ao menos em geral, 
pecca.dos mortaes, ou veniaes da viela passada. 

8.0 Acabada a accusação, attenclei aos con
selhos do confessor, como se o mesmo J esns
Cln·isto vos fallasse. Recebei com hnmilde do
c;ilida.de a penitencía. que vos der. 

9.0 Quando chegar o momento de profe1·i.l· sobre vos a.s palavras sacramentaes , avivai a 
vossa fé, pois é o Sangue preciosíssimo de Jesus 
que se derrama sobre vossa alma. Recebei-o 
rezando com viva dôr o Acto de Conlrz'ção. 

10.0 Emfim , recebida a absolvição , retil'l�oi
vos, em silencio e recolhimento, para agrade
cei· a Deus o grande beneficio que vos fez ,  e 
não vos Cijssipeis em conversas e risadas, como 
Rcontece aos que não sabem o que fazem, antes 
ou dopois de se confessaram. 

v 
O PROPOSl'rO DE Elii::ENDA 

1. - 0  bom proposito de emenda da vida. é 
parte tão essencial da contrição, e da attriçiio, 
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ou contriç.ão imperfeita que, sem elle , não · ha 
coritriçi!.o verda.deú·a. E só justifica o Sacn
mento da penitencio. com a contrição , se esta 
exclue a vontade de peccar, diz o Concilio Tri
dentino, si volunta/em pcccandi excludat : excluir 
a vontade de peccar ' e formar o proposito da 
não peccar mais. 

Conforme a. palavra de Deus, referida pelo 
propbeta Ezeqmel : c Lançai de vós todas as 
vossas maldades em que prevaricastes, e fazei 
em vós um corayão novo e um espirito novo!• 
- Ezeq. XVIll. SL , o santo Concilio declara 
que a. contrição encerra , não sómente o odio 
das culpas passadas, mas tambem o proposito 
de emenda, e o principio de nova vida. E' este 
modo de contrição , este movimento da alma 
que detesta o mal commettido , e que se pro
põe de não commetel-o no futuro, foi em todo 
tempo neoessario para alcançar o perdão dos 
peccados , e sem elle o Sacramento da Peni
tencia. não justifica o peccador , a confissão é 
nnlla e sacrílega. 

2. - Sobre a natureza do bom proposito 
convém muito notar que não inclue a certeza 
de não pecca.r mais ; é sim, um acto da von
tade que se determina actualmente , e olhando 
para o futuro se propõe não oifender mais a 
Deus, ao menos com ct1lpa grave. 

3. - Deve ser o proposito : 1.0 sincero : isto 
é, deve-se ter verdadeira ·e since1·a vontade de 
emenda como Deus nol-o pede dizendo pelo 
Propheta .,J oel : (li. 12) Conver/intini ad me i11 
loto corde vcslro : convertei-vos a mim com 
todo vosso coração , com toda sinceridade. 
2.• Deve ser o proposito universal: isto é ,  a 
resolução e vontade de nil.o offender mais a 
Deus deve estender-se a todos os peccados 
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que a alma peniten�e se propõe evitar, sem re
serva nenhuma: co1werfimini et agite pamite1t
ilitm ab omnibus iniquitatibus vestris, diz ainda 
Deus pelo propheta Ezequiel : convertei-vos e 
fazei penitencra de todas as vossas iniqni
dades. 3. • Emfim, deve ser efficaz, como o do 
real propheta David, que dizia : Dixi: mmc cmpi! 
Hwc mutalio dexlerce Excelsi! Disse : e já prin
cipiei ! Esta mudança vem da direita do Altis
simo. - Psal. 76. 1 1 .  

E para' alcanl(ar esta efficaçin. o modelo dos 
penitentes nos ensina o que fazia : guardava-se 
de toda iniquidade, velava sobre si, fugia a oc
c.asião, e orava . . .  e promettia a Deus conser
var-se immacnlado : Et ero immaculatus Clttl'l 
w, et observabo me ab i11íquitate mea ! - Ps. 17. 26. 
- Tal deve ser nosso bom proposito , e então 
será optimo 1 pois diz S. Thomaz de Aquino 
que o proposito se manifesta. optimamente 
pelas obras : propositttm ·optime rnanifestatur 
per operationem. 

IV 
A SATISFAÇÃO 

1. - Satisfação , em geral , é compensação 
da injuria, on justa reparação dada pelo offen
sor à }Jessoa ofi'endida. Como tet·ceira parte 
do Sacramento da Penitencía á o castigo pelo 
confessor, volunt11riamen te aceito pelo penitente, 
qner para compen ar a injuria feita. a Deus 
pclo peccado1 quer para resgatar a pena mere
cida pelo mesmo peccado. 

Para bem comprehender a necessidade e utili
dade da satisfação é necessario saber que no 
peccado distingue-se a culpa e a pena : a culpa. 
é o mal que ha no peccado por ser uma tJ:ans-
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gressão da lei de Deus 1 uma offensa. contrs 
sua infinita Magestade; a esta offensa corres· 
ponde uma pena com que Deus , pela sua ju
stiça, ha. de castigar o peccado, em satisfação 
da injuria, e reparação de sua honxa offendida.. 

Pelo peccado a alma ingrata commette does 
males : . afasta-se de Deus, virando as costas 
á. in:finita bondade, e inclina-se para a creatura, 
ou para o objecto do peccado, em que põe sua 
felicidade : ha pois no peccado aversão de Deus, 
e conversão para a creatura.. 

A ordem da Divina Justiça exige que á. 
voluntaria aversão de Deus corresponda a ewr
na privação de Deus que é a pena do damno, 
e que ao apego desordenado ás creaturas cor
responda a pena do sentido que consiste no 
fogo do inferno, se o pecca.do e mortal; ou nas 
penas tra.nsitorio.s da vida.

?. 
ou do Purgatorio, 

se é venial : tal é a pena. Cio peccado. 
2. - Pela in:finita misericordia de Deus, no 

acramento da Penitencie. é perdoada a culpa, 
e é perdoada. tambem a pena do da.mno 1 mas 
a pena do sentido , de e tenta é comnmtada em 
temporal. Pela. satisfação é que se cumpre 
esta pepa. temporal imposta pela Divina Justiça 
em casti�o do peccado. 

No Tnbunal da Penitencia o Sacerdote não 
é sómente um pai piedoso que perdoa, um me
dico habil que cura um mestre sabio que guia, 
é tambem um juiz que deve julgar um réo1 e 
pronunciar uma sentença. O confessor esf.á. 
entre Deus e a alma penitente : deve procurar 
o· bem d'-esta; sem lesar os direitos d o  Senhor 
�ue respresenta. Deveimpôrumapena em sa.tis· 
fação da injuria feita a Deus pelo peccado, e 
o penitente , como réo ,  deve estar promptQ a 
aceitar a justa pen.a. que se lhe impõe. Quanto 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{:3 289 8:1--
a esta aceitayão da penitencia imposta pelo 
confessor a satisfação é parte· necessaria do 
Sacramento , como a contrição e a. confissão, 
porque o penitente recusando aceitar a pena. 
tmposta. pelo representante de D eus , se mos
traria. indigno de pe1·dão, e não seria perdoado ;  
e se ·recebesse a a.bsolviyão com a. intenção d e  
nã o  satisfazer, e d e  não cumprir a pénitencia, a 
confissão seria milla ,  e a absolvição invalida. 
Mas estando o penitente disposto a receber a 
penitencial se o confessor não a désse , seria 
valida. a. aosolvição ; e se depois de aceitar a 
penitencia, com intenyão de cnmpril-a, o �em
tente não a cumprisse , ainda seria. valida a 
confissão, porque a execuçã.o da penitencia, ou 
a satisfação é ,  n'este sentid o ,  só parte inte
pnte do Sacramento que é completado e aper
teiço ado com a realisação da penitencie.. 

E ta é a divina disposição da Eterna Sabe
doria gue instituindo esta inesgotavel fonte de 
perdão 1 unio admiravelmente os direitos da 
divina JUstiça com os da misericordia : perdoan
do a culpa e a eternidade ,da pena, mas commu
a.ndo e,sta em pena temporal. 

Verdade é que no Baptismo Deus perdoa 
inteiramente toda. a culpa. e toda a. pena, mas 
ê por ser o Ba:ptismo uma. espiritual regenera
ção, e um nasc1ment.o espiritual que muda todo 
er , e modo de ser da creatura , - pelo con-

trario, o Sacramento da Penitencia é uma. meni
cina. espiritual do pecca.do commettido depois 
do Ba.ptismo, opera conforme as disposições da 
alma: encontrando a contrição perfeita como 
já dissemos, sara perfeitamente, e perdôa toda 
1\ culpa e toda a pena ; mas de ordinario havendo 
só contrição imperfeita risca toda a. culpa, per
dôa a pena. do damno, e commuta a pe,na eterna 

O•anla d< /{onra. 19 
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do sentido em .pena temporal que se ha de 
soffrer n'est.a, ou na outra vida. 

3. - Ensina a Egreja 11elo Concilio Tri· 
dentina (Sess. XIV. cap. IX.) que podemo� 

atisfazer a Deus Pai, por Jesus-Ohristo Nosso 
Senhor, com obra.s de penitencia, nil.o sómente 
impostas pelo Sacerdote na confissão , como 
jejuns , esmolas , orações , senão tambem com 
as penitencias que escolher.m.os de nossa livre 
vontade, e com os trabalhos, com as provas e 
penas que Deus nos envia. n'esto. vida, e que 
devemos soffrer com pacien cia . - Ooncil Trid. 
Sess. VI. cap. XIV. 

Por jejuns se entendem todas as mortifica· 
ções do corpo e dos sentidos ,  não é sómente 
a privaç.ão de certos alimentos em dias de peni
tencia ; faz·se optimo jejum da lingua com o 
silencio, dos olhos com a modestia mortificando 
a curiosidade, dos ouvidos não escutando con· 
versas que trazem novidades, murmurações, e 
outras cousa.s, peiores. Faz-se igualmente Je· 
juar o amor proprio, a vontade propria, o jlllZo 
proprio com os actos de humildade, de obedieo
cia, de docilidade, etc. 

Por esmolas entendem-se todas as obra.s de 
misericordia , corporaes e espirituaes , estas 
todos podem facilmente praticar :  que rica es
mola um bom conselh o ! . . .  que grande cari
dade consolar os tristes , guiar os que erram, 
ensinar os ignorantes ! . .  que suave alimento 
e o bom exemplo dado com a paciencia em 
soifrer as fraquezas do proximo , em perdoar 
as injutias ! . . . 

Sob o nome de oração estão comprehendi
das as confissõe s ,  as communhões , visitas de 
Egrejas , a Afias a a Via Sacra , actos de fé, 
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d'esperanya, de caridade, de contrição, etc., etc., 
e toda a oração menta.! e vocal. 

Esta obras de penitencia são juntamente 
satisfa.ctoria e medicinaes , pois servem nil.o 
só de medicina, para curar as feridas da alma, 
senão tambem de castigo da vida passada : e 
.com muita razão , pois se offendemos a. Deus, 
abqsando da alma , do corpo , dos sentidos , e 
do bens que recebemos do nosso Creador é 
justo que Lhe satisfaçamos ccm j ejuns, esmolas 
e orações, obras penaes e medicinaes. 

4. - A Penitencia imposta pelo confessor 
deve ser proporcionada aos peccados, mas póde 
o Sacerdote attender ás circnmsta.ncias do pe
nitente, e dar leves penitencias, ainda que sejam 
graves os peccados. Importa muito ao peni
tent-e cumprir o que manda o confessor, pois a 
penitencia sacramental é a mais valiosa para 
pagar nossas dividas a Deus , por ser elevada 
pelo poder das chaves á parte integral do Sacra
mento da Penitencia. 

Deve o penitente satisfazer a Deus, com as 
obras prescriptas '  no tempo e no modo mar
cados ; satisfaça quanto antes não sendo o tempo 
determinado. 

Quem deixa de cwnprir 1 por descuido ou 
negligencia grave , wna penitencia grave , im
posta por culpas graves, commette um peccado 
mortal. Q.uem omitte uma penitencia leve pecca 
só venialmente. Sendo involutaria a omissão 
por im�ossibilidade ou esquecimento sem ne
gligencia não tem peccado nenhum : devemos 
porl.m cumprir a penitencia omittida quando 
d'e\la nos recordemos e nos seja possível satis
fazel-a. 

, 5 . .  - Aclo de agradecimento e de bom pro
tPGsilo depois da confissão. - Q.ue graças "V os 
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darei, ó meu a.mavel Jesus , pela. misericordi!l! 
com que me perdoastes minhas culpas ? . . .  DB 
todo meu coração Vos agradeço tão g1-a.nde 
beneficio ! . . .  São estas 6 bom Jesus, as vos
sas vinganças ! . . . podieis-me castigar por meus 
peccados, e Vós me perdoais ! . . . Podieis, se· 
gnndo vossa justiça, me desa.mpa.rru· , e atten
deis sómente a vossa. misericordia e me rece
beis em vosso braços para. me dar o 08culo 
de reconciliação ! . . . E como o bom pai a seu 
filho pródigo, me apertais sobre vosso peito e, 
no abrir vosso Coração! Bendigam-Vos, ó meu 
Deus, sem cessar todas as creatura.s ! Louvem· 
Vos

6 
agradeçam -Vos todos os Anjos e Sa.Dtos 

do éo ! . . . Como Pedro e como Magdalena 
eu nã.o cessarei de lavar meus peccados com 
minhas lagrima.s já. que não posso com meu 
sangue ! . . . E Vós� meu Deus, éoroa.i vossos 
beneficios concedenao - me a graça de nunca 
mais ca.bir n'a.qnellas culpas que com tanta 
misericordia me perdoastes ! . . . Quero 
amar-Vos para semEre , e nnnca mais me se
parar de Vós ! . . . Já protestei de antes mqr
rer do que offender - Vos 1 renovo agora meu 
proposito e o confirmo com a resolução de Vos 
ser :fiel ate a morte. Minha Mãe , 6 Maria, 
vaiei-me ! . . . 0' Mãe da. perseverança, dai-me 
:fidelidade até morrer ! . . .  
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CAPITULO XIII 
Conllssão geral 

•C<m...-timini t1 aqiU fJ0!11iltntiam ab 
omníbtu: iniqv.italilnu vt:.tlri.5.� 

•Convertai·vos e fazei pen i tencia dB 
todu as .,ossns iniquidndos. • 

§. I. - NECESSIDADE E UTILIDADE DA 
CONFISSÃO GER.AL 

Cha.mn-se confissão !?eral a confi são de todos 
os peccados da v1da passada desd.e o uso 

da razão, ou desde uma certa época da vida 
em que se fez uma confissilo geral bem feit-a. 
Assim a confissão geral é a repetição de toda.s 
ns confissões anteriores, ou de uma parte d'ellas. 
Tambem chama-se confissão geral a pl"imeira 
confissão que se faz accusando todos os pec
cados de sua vida quem nunca se tinha con-

' fessado. 
' A confissão geral, diz S. Leonardo de Porto 

Mauricio , é necessaria para uns , é util para outros, e, ás vezes , póde ser prejudici!ü para 
&lguns , segundo o estado em que se n.cha a 
consciencia de cada um. 

Ella póde ser prejudicial áquelles que tendo 
já. feito outras , em que puzeram t oda diligen
cia possível para as fazerem b m, comtudo 
isto ainda se não socegam , parecendo-Ih s, 
por dema iados escrupulos , que nilo confessaram bem. Essas almas escru-pulosa imA.· 
gin!I.Ill que ficarão livres de suas mquietaçõe 

!(COm uma nova confissão ge1·al, e ás vezes po\ deri!I.Ill çom ella a.ugmentar suas anxiedades. 
CoiDmnniquem a seu plli espiritual os motivos 
de seus receios ;  e obedeçam á. decisão de quem 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{3 294 � 

tem �raça para guiai-as no caminho de Céo: a 
ohediencia é a mãe da segurança, e da paz do 
coração, é o meio mais suave de salvação. 

A confissão geral é o remedio necessario 
das confissões que foram nullas ou mal feitas, 
por falta de alguma das condições essenciaes, 
que deixamos explicadas no capitulo antece· 
dente, por falta de exame diligente, ou de ver· 
dadeira contrição , ou de integridade na con
fi são, ou de sincero proposito de emenda : _  

N•esses casos é nece saria a confissão gera.l: 1 
1.0 Aos que tendo culpas graves se confes

saram sem examinar a sua consciencia.,  sem 
reconhecer seus peccados nem quanto ao nu
mero, nem quanto á g1·avidade, e se expuzeram 
a deix.ar peccados graves sem os confessar, ás 
vezes mais numerosos do que os que contaram 
ao confessor. Isto acontece a peccadores qne 
passando annos sem se confessar , ou confes
sando-se, por costume, de anuo em anno vào 
aos pés do confessor , sem exame diligent-e, 
lembrando - se apenas os peccados principaes. 

2.0 A confissão geral é tambem necessaris 
á�uelles que se confessaram sem dôr nem con
tnção, e sem att-rição, o que é fa,cil acontecer 
aos que antes da confissão estão rindo e con
versando nas Egrejas , e em torno dos confis
sionarios, brincando e distrahinrlo-se em logar 
de se excitarem á contrição : e dão signal que 
a nil.o tinham quando , acabada a confissão, con
tinuam rindo e conversando, como d'antes : con· 
fissões semelhantes são suspeitas de nnllidade 
por falta. de contrição e devem-se reparar por 
uma coll'fi.ssão g�al. , S. • O mesmo se dá , por falta de proposi� 
4e emenda,  n'aquelles que se confessam se"l 
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vontade de mudar de vida, e que voltam aos 
divertimentos, á.s conversas e ao trato das 
pessoas que são occasiito proxima de seu pec
cado , e tambem n'aquelles que retendo inju
stamente o alheio não tem aos pés do confes
sor sincero proposito de restitmr. 

4.a Emfim é necessari.a a confissão geral 
í.quelles que por medo, ou vergonha. occultaram 
de proposito algum peccado mortal, ou crendo 
que o era, o calaram com malícia na confissão, 
e nunca mais tiveram animo de accusal-o nas 
confissões subsequentes. Em todos estes casos 
é tão necessaria uma. confissão geral em que 
se revalidem as confissões nulla.s, como se uma 
pessoa nunca se tivesse confessado. 

Afóra. estes casos a confissão geral não é de 
preceito, nem de obrignçã.o para se salvar mas 
é, geralmente fa.llando , muito util e vantajoso 
razer uma confissão que abranja a vida inteira, 
$pecia.lmeute quando uma alma se quer con
ve1·ter totalmente a Deus , ou se consagrar 
& seu santo serviço : eis a razão porque é rara. 
a pessoa santa , ou de grande virtude que não 
tenha feit-o sua confissão geral ; e muito a tem 
feito, com proveito, varias vezes no decurso da 
vida. 

Afim de facilitar aos Guardas de Honra ze
losos de sua santificação e da salvação de seus 
hmãos, uma graça tão preciosa nos resolvemos 
11 publicar n'este legar o metbodo de exame 
para confissão geral , composto e mandado 
11Dprimir pelo gra. n de Missiona.rio e Santo Bispo 
de M:!;riauna , D . Antonio Ferreira Viçoso ,  de 
'Veneranda memoria. 
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§ U. - EXAME DE CONSCIENOIA PARA ' 

A CONFISSÃO GERAL 
EX.Tll�O DA INSTRUCQÃO PARA A DIGNA RECBJ>. 

ÇAO DO SACRAliiENTO DE PENITENCIA POR 
D. ANTONIO FERREIRA VIÇOSO 

Considere seriamente : 
1. • Se não tem feito o devido exame em 

suas confissões , com perigo de as não fazer 
inteiras. 

2. • Se de proposito tem calado algum pec
cado mortal, e em quantas confissões : e se di
zendo-o depois, não explicou que o tinha antes 
calado , nem repeti o as confissões , em que o 
tinha calado. 

S.• Se se confessou sem dôr e arrependi
mento de seus peccados ,  ou sem verdadeiro 
proposito de nunca mais os commetter. 

4. • Se estando em occasiií.o proxima de pec
cado mortal , se confessou sem a deixar : e 
tendo bens alheios, podendo restituil-o�;, o não 
fez :  ou tendo inimigos nito se reconciliou a.iuda 
com elles , mas conti.núa com esca.ndalo a ne
gar-lhe a falia e a saudação. 

5.0 Se assim indisposto, commungou, ou em 
peccado recebeu outro Sacramento de vivos, 
Isto é ,  a Chrisma , t\ Ordem . o Matrimonio, a 
Santa - Unção. N'estes sobreditos casos deve 
repetir as confissões ; e tem assim faltado ao 
preceito qnaresmal da confissão e commwilião 
anual ; porq� com sacrilegios não se cum
prem estes preceitos. 

PRIMELRO MAN11.U1ENTO 

1. - e tem duvidado das causas da fé e 

entretido voluntariamente em taes duvidas, se 
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conversando com outros tem manifestado essas 
duvidas com perigo de se perverter a si , ou 
aos outros. 

2. - Se se tem descuidado de aprender a dou
trina christã , ou se se tem deixado esquecer 
d'ella. 

S. - Se tem lido escriptos contraries á fé, ou 
bons costumes, ou prohibidos. Se ainda os con
serva, ou tem emJJrestado a outros. 

4.-Se tem pratlCitdo comb.ereges ou libertinos 
em matarias de fé, com perigo de se perverter. 

5. - Se tem escarnecido ou fallado licen
ciosamente das cousas da fé , ou Sagrada Es
ariptw·a, e dos sermões. 

6. - Se tem pt·esumido salvar-se sem peni
tencia, ou se a quer demorar até á morte. Se 
pecca com a espemnça do perdão , e diz :  de
pois me confessarei -. 

7. - Se não faz actos de Fé , Esperança e 
Caridade. 

8. - Se se queixa. de Deus , ou murmura 
de soa Providencia. 

9. - Se escarnece das pessoas religiosas, e 

de quem lhe dá bons conselhos. 
10. - Se por tedio ou preguiça deixa as 

cousas do serviço de Deus a que e tá obri
gado, como o t1vir missa, adora.r e orar a Deus, 
pela ma.nhll. 1 , á noite 1 nas tentp.ções e necessi
dades. J 

11 .  - Se. tem praticado vaus observações, 
superstições , bi:mzeduras de bixeiras 1 e que
branto : ou tr11ozido orações extravagantes , ou 
o que cha?!liD: patuás ridículos para não ser 
íendo de· IntmJgos. 

Se tem dado credito a sonhos , ou a dias 

felizesJ praJ;icado 1 ou consultado os que dizem 
que actevinbani, pa1·a ac.har cousas perdidas. 
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12. - Se para máo fim tem usado de ora· 
ções , ou causas sagradas , como dos Santos 
Oleos, cêra benta, pedra d'a1·a, ou palavra da 
Sagrada Escriptura, ou da Missa. 

SEGUNDO MANDAMENTO 
1. - Se jurou pelo nome de Deus no jogo, 

ou em causas vaus , ou com perigo de jurar 
falso, ou por costume. 

2. - Se jurou o que sabia ser fal o, ou do 
que dubidava : se prometteu com juramento o 
que não tinha tenção de cump1-ir , ou se jurou 
fazer co usas más : ou se não c�umprio as con· 
sas boas que prometteu com jurn.men o. Se 
fez juramentos execratorios :  se pedia aos outros 
que jurassem falso1 ou com perigo de o fazerem. 

3. - Se blapJ1émou de Deus , de Nos n. 
Senhora ou dos Santos : se faltou d'ell es sem 
respeito, ou disse causas indignas. 

4. - Se empre&?n seu nome santo em con· 
sas ou cantigas ria.iculas, ou jogos. 

4. - Se não cumprio votos ou promessas, 
que fez, no tempo , no modo , ou com a devo· 
ção que prometteu ; ou se prometteu sem con
sideração ou para máo' -fim. 

TERCEffiO MANDAMENTO 
1. - Se deixou de ouvir Missa nos Domin

gos e Festas, ou não a ouvio inteira ou a ouvio 
adormecido, ou 'voluntariamente distrahido. 

2. - Se passou o tempo da Missa sem re· 
ve1·encia, conversando em causas vaus, ou illici· 
tas, rindo,.,_escarnecendo, olhando lascivamente, 
fazendo ac�nos ou signaes escandalosos. 

3. - Se n'esses dias trabalhou. ou fez tra
balhar, tempo notavel, sem necessidade. 

Se gastou parte do dia em. jogos , deboches, 
bailes i:Qdecentes , ou divertimentos perigosoA. 
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4. - Se tem deixado de se confessar e com
mungar pela quaresma i ou se o tetn feito sem 
disposições 1 só por uso , ou respeito humano ; 
se não cumprio a penitencio., e procurou con
fessorefl faceis, ignorantes,  ou surdos. 

QUARTO MANDAMENTO 

1. - Se tem oclio a seus pais, ou a outros 
parentes, desejando-llies a. morte ou outro mal 
grave, se os tem offendido de palavra ,  provo
cando-os á ira. : se os tem olhado com má.os 
olhos, ameaçado, ou fa.llado sem respeito. 

2. - Se lhes tem desobedecido em cousa 
grave pertencente aos bons costumes , ou ao 
governo de casa; se se t-em casado contra sua 
vontade. 

3. - Se tem tú·ado, ou vendido os bens de 
casa, sem elles o saberem , e com prejtúzo ele 
seus irmãos. 

4. - Se os não tem soccorrido em suas ne
cessidades, podendo i ou se tem envergonhado 
de os reconbecer , por serem pobres ou defei-
tuosos. • õ. - Se estando elles doentes , os não tem 
visitu.do, ou soccorido, descuidando-se de lhes 
fazer recebet· os Sacramentos, se lhes tem im
pedido fazer testamento ou que o f11.çam a seu 
modo. 'e depois de sua morte tem pago suas 
dividas legados e Missas. 

6. - Se sendo pai, on mãe de familia, não 
tem educado bem seus filhos 1 nem os tem in
struido nas c ousas da sal v ação. 

7. --;- Se tem-se opposto á vocação religi osa 
de seus filhos ou :filhas ; se os tem corrigido, 
ou castigado , quando errnm ; se os tem amal
diçoado 1 ou tem mostrado muito mais al.fecto 
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a nns , que a outros se os tem na cama com. 
perigo de os afogar, ou escandalizar. 

8. - Se com palavras, ou obras os tem in· 
duzido ou estimulado ao mal , á. vingança , ao 
furto, á. deshonestidade, ao juramento, ao jogo, 
a trabalhar ou não ouvir Missa. nas festas. 
Se tem faltado a alguma d'estas cousas pa.ra 
com seus servos, ou escrav0s ; se os fez tra
balhar nol' dias santos. 

QUINTO MANDAME.NTO 
1. - Se tem tido odio ao prox.imo , e por 

quanto tempo ,  se tem desejado vingar-se , se 
nii.o tem querido reconciliar-se com elle, fallar
lhe e sauàal-o. Se Jhe tem desejado a morte 
ou outro mal , ou lhe tem dito palavras in
juriosas. 

2. - Se tem tido vontade , ou procmado 
matar, ou maltratar a algam. Se tem dado pan
cadas ferido ou morto. Se mandou, aconse
lhou, on concolT6U para a morte, ou grave dam

·no, se o approvou , ou levou a bem: ou se e 
entristeceu com o bem do prox.imq. 

S. Se pedindo - lhe perdão o inimigo , lh'o 
não qwz dar, 6 se anda ainda. mal com a.lguem. 

4. - 6 é colerico, impaciente, ou deseja a 
si mesmo a morte, ou outro mal : ou a alguma 
creatma. 

5. - Se deu máo exemplo com pala.Vl·as, ou 
obras , ou foi causa de que outros peccassem ; 
se tem n�p:rov:tdo os vicios dos ontl'os, convi
dado ou mduz1do a outros para o peccado. 

SEXTO E NONO MANDAMENTOS 

1. - Se se tem entretido voluntariamente em 
pensamentos deshonestos, deleitando-se n'elles1 
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aillda sem vontade de os pôr por obra, e de que 
especie eram. 

2. - Se tem ido a algum legar para vêr, 
para mio fim, ou vohmtariamente se tem ruet
tido em perigos. 

3. - Se tem tido , ou ouvido por vontade, 
discursos impudicos por divertimento e para 
tentar alguem, ou cantigas lascivas i lido livros 
deshonestos , se os tem ainda , ou emprestou, 
se tem é'scripto cartas amatorias. 

4. - Se compoz versos , ou pinturas , ou 
figuras, com escauda.lo. 

5. - Se convidou alguem para o mal com 
lisonjas, supplicas, p.romesflas, dizendo 9.ue nito 
é peccado grande ; se se deixou illudir com 
promessas de casamento. Se lançou vista 
lascivas , ou tem dado signaes que induzem 
para o mal, só, ou acompanhado, ou na Egreja. 

6. - Se commetteu peccados com �;>essoa 
livre, casada, parente, ou com voto, ou vngem, 
IÍ força 1 ou com promessa de casamento. Se 

.po11 meios com cartas , presentes , ainda que 
não alcançasse o que queria , e por quanto 
tempo continuou, e com que frequencia i se cou
eguio algum e:ffeito ; se deu conselhos ,  ou os 

tomou : se commetteu peccados mais graves, 
só, ou repugnantes á natureza i se se confessou 
bem de tudo'; se está em occasião proxima i se 
tem ensinado a outros, gabando-se do que fez 
ou não fez ,  ou deleitando-se no que fez. Em 
todos estes peccados explicará que estado tinha, 
se tine, casado , se tinha feito voto de casti
dade, se peccon em legar sagn1.do , ou diante 
de outro. 
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SETIMO MANDAMENTO 

1. - Se desejou tirar o alheio , ainda que o 
não conseguisse. 

2. - Se furtou 1 quanto ,  e quantas vezes, 
desejando tirar malS ; se era causa sagrada, ou 
em logar sagrado ; se achou cousa 8Jheia , e 
sabendo quem era o dono, não restituio, ou não 
fez diligencia para o saber. 

S. - Se em compras e veuda.s Otl conin
tos foi injusto na qualidade ou quantidade. Se 
emprestou com usura , vendeu mais caro , por 
ser fiado. Se com fraude ou demandas injustas 
fez damno ao proximo. Se fez prejuízos aos 
bens alheios , por si , ou por meio de outros 
que mandou , ou para o que concorreu , ou foi 
pa.rticipaute. Se comprou a filhos-famílias, ou 
escravos, causas furtadas ; e se furto 1 no jogo · 
se vendeu bebidas aos que se embriagam. 

4. - Se n'estes casos podendo , não tem re
stituido, assim como pelo homicídio, ou feridas. 

5. - Se não pagou promptamente as divi
das, podendo, aos jornaleiros ou outros cre
dores : se não satisfez os d.a.mnos d'estas de
moras ; se não pagou os legados 1 e os impo
stos oacionaes. 

6. - Se o servo ou jornaleiro não tem cui
dado dos bens de seu amo ; se o roubou , ou 
não deu o serviço q,ue devia . 

7. - Sendo administrador de bens publicos, 
de logat·es pios, ou de orphãos, examine se os 
tem fielmente administrado , defraud,ado , ou 
deixado Cteteriorar, ou perder. 

OITAVO MANDAMENTO 

1. - Se jurou , ou fez jurar falso , ou com 
damno do proximo ; se culpou a outros com 
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injustiça i se falsificou escripturas , ou instru
mentos, ou se servia d'ellas. 

2. - Se recebeu dadivas para faze1· justiça, 
ou a não fez por temor, ou com esperança de 
lucro; se defendeu , ou tratou demandas inju
stas, ou demorou com damno das partes. 

3. - Se mentia com prejuízo alheio 1 ou 
semeou discordias. 

4. - • e murmurou do proximo, infamando
o injustamente, manifestando algum defeito ou 
peccado occulto ; se não restituio o credito ; se 
lllfamou os Ecclestiasticos ; se ouvia volunta
riamente os murmuradores. 

O nono e decimo mandamentos ficam com
prehendidos no 6. 0 e 7. o 

Examine - se além d'isto se faltou á absti
nencia , e jejuns da Egreja !l- que estava obri
gado ; se foi excessivo em comidas e bebidas. 
Demais examine-se cada um sobre as obri
gações do seu estado e officio , ou emprego·s 
que tem, ou que tem tido. 

§ III. - ORAÇÕES ANTES E DEPOIS DA 
CONFISSÃO 

I 
ANTES DA CONPIS ÃO 

· 1. - Qnàntos �secados, meu Deus, quantos ! 
Utn só me devia fazer tremer: mas sil.o tantos !  
A.h !  que o coração s e  me parta de dôr. Sou um 
monstro de ingratidão , que parece que só 
nn.sci pa.ra o:ffender a quem me creou só para. 
rue fazer bemaventurado no céo depois de 
emal-o n'esta vida ; a quem para me salvar 
morreu pregado em uma cruz ; a quem ainda 
agora se quer reconciliar com esta sua ingrata 
Gl'eatura. Bondade infinita , quem nunca V os 
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Mi . dia sem limites , quem 

o:ffendera.
V
! se��r 

Peza.-me de Vos haver 
sempre os a.m · 1 ob1·as e 
ofi'endido com pensamen�os , pa. a:V1·as, ·a. Ai · 

omissões em todos os d1a.s da rninh_a. Vl. a. 
de mim !  que tantas vezes mereCl o �erno pelas ofi'ensa.s que fiz contra. meu D_eus · 

Deus de iufinita. Ma.gesta.de , aqtu tendes a 
vossos pés um judas , um traidor , que tan�o 
Vos tem offendido, mas que agora. vem humil
demente pedir perdão de sua traiç.ões. Senhor, 

·não me lanceis de · vossa. presença. ! 
Não desprezeis um coração contrito e hu

lnilhado! Graças Vos sejam dadas, porque me 
tendes esperado até a. hora presente quando 
ha. tanto tempo eu só merecia estar sepulta�o 
no inferno l Espero pelos merecimento de 
Jesus-Christo, que pois me tendes espe1·ado até 
agora, me haveis de perdoar por meio da con
fissão _que vou fazer de todos os meus pecca
dos. Peza.-me, Senhor porque por elles mereci 
o inferno, e perdi o céo. 

2. - Mas se a�ora. me arrependo , não é 
tanto por ter merec1do a desgraça eterna, como 
porque Vos offendi , ó Bonaa.de infinita. Eu 
Vos amo 1 me arrependo de todos os ultrages 
e injurias, que Vos tenho feito. Faltei- Vos ao 
respeito, abandonei-Vos , desprezei vossa graça 
e vossa amizade 1 voluntariamente Vos deixei. 
Perdoai-me pelo amor de J esus-Christo ; peza
me de todo meu coração ; detesto e aborreço 
todos os p ec cados mortaes e venia.es que tenho 
comme�tido na min ba vida.. 

Proponho de nunca. mais Vos offender. ÂD· 
tas mOITer do que peccar ! . . . · 

3. - Agora. soccorrei-me, meu Deus, dai-me 
a. vossa graça para que confesse bem minha 
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injustiya. contra Vos. Conheço verdadeir

_
a.mente 

que não mereço a.pp arecer na. vossa pr esen�, 

nem levantar os olhos para Vos v_êr : mas para. 

onde hei de ir ? Para onde fug1re1 de vossa 
1 presel?ça? . Não so_is . Vós me� Pai , � Pai de 

mi encord1a sem lim1te s ?  Se1 , que aJuda que 
tenha debc:ado de ser vosso filho Vós nunca 
deixastes de ser pai, · e :tinda que eu tenha. 
leito causas, pelas quaes me podia condemnar

i nem por isso Vós perdestes o modo pelo qua 
me podeis salvar. Que outra cousa posso eu 
fazer , se não lançar-me a vossos pés, e pedir 
misericordia? Não sois Vós meu Creador, 
meu Governador 1 meu Libertador , meu Rei, 
meu Pastor , meu Sacerdote ; meu Sacrificio? 
Para onde hei de ir ,  para onde hei de fugir, 
senão para Vós ? Se me lançardes fóra de Vós, 

· quem me h a de receber? Reconhecei, Senhor 
esta vossa ovelha desgarrada. Se estou ferido, 
Vós me podeis curar ; se cego, Vós me podeis 
a.llnmiar; se morto , Vós me podeis dar vida · 
se leproso , Vós me podeis limpar. Vossa mi
sericordia é maior que minha culpa , maior 
vo ·sa clemencia. que minha. malicia , mais podeis Vós perdoar que eu peccar. Senhor, não 
olheis para a multidão de meus peccados, 
ma.s sim para a grandeza de -vossas miseri
cordias ; Vós que viveis e reinaes para sempre. Amen. 

n 
PARA DEPOIS DA ONFISSÃO 

Meu amavel Jesus, quantas graças Vos devo. 
611 dar ! Tendo confiança de que pelos mere
cimen os de vosso sangue, me tereis' absolvido 
de todos os meus pecca.dos ,  de todo o meu 
coração Vos agradeço . .  Oh ! se eu chego a cele· 

Guania rU Honra. 20 
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brar eternamente no Céo vossa misericor
dias ! Até a.gora, meu Deus, Vos tenho perdido 
muitas vezes, ma não permittaes que eu Vos 
perca. mais. 

Quero mudar de vida ,  pois Vós mereceill 
todo meu amor : quero a.mar-Vos para sempre1 
e nunca mais me separar de Vós. Protestei 
antes morrer que o:flender - Vos : hoje renovo 
esta promessa ; protesto h ei de fugir da occasiã.o 
do peccado, e lançar mão dos meios para me 
não deixar vencer de meus - inimigos. Mas oh, 
meu Deus , Vós conheceis minha fraqueza· 
dai-me vossa graça pa1·a que Vos seja fiel 
até a morte , e t·ecorra a Vós quando fôr ten
tado. Virgem Maria, valei-me ;  vós sois a mãe 
da perseverança , em vós ponho toda minha 
esperança ! 

CAPITULO XIV 

Das lndulgenclas 

• Jlizericorda'a d verlku oboit:�Mrunt sibl, ju.ltitia d paz DSCIIIattr 
runt.• 

< A  ntisericordia e a venllldo 
eneontt11ram-ee, a. jlfstiça e a pu 
e.e osetLin.ram. • 

Pa. 84. 1 1. 
1 

SA.TfSFAÇÃO PELAS I NDULG:&NOIAS 

Essa bella.. prophecia da união da Justiça com 
a Misericordia se realisou admiravelmente 

n o  ineffavel M:ysterio de nossa Redempyão. 
Sendo nós iuúmgos de Deus , e devedores de 
castigo pelo peccado, soffreu e sati fez por nós 
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nosso 11.mabilissimo Redemptor ,  pagou nossas 
divi(las, alcan9on-nos o perdão, reconciliou-nos 
com nosso Pa1 celestial, fez-nos filhos de Deus 
pela graça e co-herdeiros da gloria. 

Quando um filho n'uma familia desobedece 
ao pai, este impõe-lhe uma penitencia, e o cul
pado tem obri�ação de cumpril-a. Mas vem a 
mãe, vem um umão, ou uma irmã interceder 
por elle. O pai deixa-se dobrar e perdoa, em 
consideração das supplicas e dos merecimentos 
de sua esposa , ou de seus bons filhos. Esse 
pai, cliz Monsenhor ·Gaume, concede uma indul
gencia. 

Quando na pessoa de nossos primeiros pais 
todo o genero liumano revoltou-se con tra Deus 
desobedecendo a sua ordem, foi condemnado a 
morte, em castigo do peccado , a morte tem
poral, s a morte etern a !  

Mas o Filho d e  Deus offereceu-se a satis
facer por todo o genero humano, e a soff'rer a 
morte por nossa Redempção. Aceitou nosso 
Pr.i celestial o sa.criftcio de seu divino Filho, e 
perdoando ao genero humano a. morte eterna 
Deus concedeu uma Indulgencia Universal. 

Fundado n'este Mysterio o Christianismo 
Lodo não é mais que uma grande indulgencia, 
concedida ao genero humano em consi deração 
do acriftcio voluntario d'Aquelle que era o 
jn to por excellencia. 

A sim a indulgencia na sua essencia é a 
reversibilid\1-de dos merecimento. do justo a 
favor do culpado, e u'elio. admiravelmente l'es
plandece a união da justiça com n. m.isEoricordia, 
e qu11.ndo é applicada à. uma alma a graça de 
uma indt)1genma Deus imprime n'aqueUa sua 
creatu.ra. a quem perdoa o mysterioso osculo 
de reconciliação e de paz. 
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Primeiro é no Sacramento do Baptiamo que 
se realisa. na alma regenerada essa admirava! 
reconciliação, depois é no Sacramento da Peni
tencia., em que brilha a. misericordia pE11o per
dão das culpas commettidas depois do Baptis
mo, e pela a.bsolvi"ção dos peccados e da pena 
eterna por elles merecida ; e juntamente res
plandece a justiça divina na satisf&yão que o 
penitente ha. de dar a Deus cÇ>m a pena tem
poral que ha. de soffrer em logar da pena eterna 
que ficou perdoada , ou como dizem alguns 
Santos - commutada em temporal. Esta paga
se com as obra satisfactol'ias de que já tra· 
tamos conforme a doutri,ua do Concilio Tri
dentino, que diz . . .  satisfacliomm per jtjuuia, 
eleemosynas, oraliones, et aHa spirifualis vilre 
exe,·citia/ 110" q1utiem pro pama aJierna, qua 
una c�tm culpa remittitur, sed pro pama tem· 
porali q

_
u� non tola semjJer, t.tt in Ba:j;lismo 

jit, rem1till'ur. - Sess. VI. cap. XIV . 
.Além dos jejuns, das esm.o1all1 da!l orações, 

das penitencias -sac1·amentaes , e das volunta
rias , além dos trabalhos que Deus nos envia, 
e que devemos soffrer com pa.ciencia. e de con
formidade com a vontade de Deus ,  temos o 
riquíssimo Thesou1·o das Indulgencias com QUe 
podemos pagar a Deus nossas grandes e im
mansas dividas e satisfuzer a sua justiça. 

0' ineffavel misericordia 'de Jesus , quão 
admiraveis são as invenções, e os recursos de 
vossa ternura a favor dos vossos rernidos ! 

Não bastam para satisfazermos a Deus as 
penitencias imposta pelo confessor por serem 
mitigadas ; nito bastam ns mortificações que os 
penitentes voluntariamente se impõem porque 
n'eila h a pouco fervor ,  -pouca per everanc;� ; 
nem ba tam as provas que Deus nos euVJa 
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porque falta-nos a conformidade com sua divina 
vontade e a paciencia no soffrer ; dignou-se 
supprir a nossa deficiencia o Sagrado Coração 
de Jesus com as indulgencias : ellas são um dos 
mais preciosos fructos de sua PaL-ão e Morte ! 
um dos mais preciosos penhores de seu infinito 
amor !  uma das nossas mais suaves consolações 
n'�ste v alie de lagrimas ! 

O dogma das i.ndulgencias é um dos mais 
bellos do christianismo. 

Posto que concedidas fóra do am·amento 
da. Penitencía I. com elle se preDdem estreit.a
mente as iudruge.ncias , por serem um grande 
anxilio .dado á. satisfação que d vemos a Dem•. 

Por -este motivo aqui daremos d'este dogma 
uma breve explicação doutrinai. 

II 
DEFlNIQ!O DA INDOLGENOIA , NO SENTIDO 

RESTRICTO 
lndulgencia é a remissão total , ou parcial 

da pe na que fica por soífrer-se depois de perdo ada a culpa ,  remissão feita pelo poder das 
�haves do Céo , fóra do Sacramento da Peni
tencia, por applicação das satisfações de Jesus
Christo de Nossa Senhora, e dos Santos. 

Contém cinco partes esta: definição : 
1." A indulgencia é remissão, isto é perdíl.o 

ou absolvição da pena , como a absolvição sa
cramental o é da culpa. 

E' um verdadeiro acto de poder e de mise
ricordia pelo qual a Egreja remitte a ;l?ena e 
niío a culpa, porque esta, como temos dito, se 
é grave1 se p erdoa dentro da confissão, ou com 
a conlTiçào perfeita, tendo o desejo de receber 
o Sacramento , se é leve, se perdoa de11tro ou 
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fóra da Confissão, com o aiTependimento, com 
a santa Communhão , com actos de amor de 
Deus l etc. Mas nenhuma culpa , quer grave, 
quer leve é remittida. pela indulgencia que é 
só r<1mis ão da pena. 

2. • E' remissão total ou parcial : porque h& . 
indulgencias planarias que remittem toda. & 
pena, ou toda a divida com que estamos obri
gados a Deus, de fórma que se acertarmos e!l)' 
ganhar uma, morrendo antes de contrahir nova 
divida entramos no mesmo instante na pos!à1 
na vi ão e no gozo de Deus no Céo. As in
dulgencias parciaes só remittem uma parte do 
que tínhamos que soffrer, e assim fica nossa 
divida mais ou menos diminuída , mas não in- ' 
teiramente paga. Na concessão de qualquer 
indulgencia vem marcado o numero de dias, 
ou de annos , mas este numero não significR I que se desconta igual numero de dias ou de 
annos de Purgator.i o :  6 declara que, com esta 
indulgenc.ia , quem a ganhar , descontará. d!l" 
pena o que teria descontado com outros tllJI
tos dias ou annos de penitencia canon.ica, istO . 
é, d'aquella peni encia que, na primitiva Egreja, · 
era determinada pelos sagrados canones con- 1 
forme a gravidade de cada peccado. Por exem
plo !  quem jurava falso tinl1a de jejuar 40 diw 
a pão e agua , e ainda cont.inua v a fazendo 
outra penitencia mais leve por sete annos. 

Assim quem alcança uma indulgencia de 
sete annos l não se segue que lhe sejam ab·a
tidos sete annos de Purgatorio, senão que tem 
uma diminuição d'eat ' equivalente a q_ue t.ivem 
sujeitando-se por sete annos á sevendade da.s 
penas canunicas ,  se ainda hoje fossem obser
vadas. 
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S.• Esta remissão é concedida em vn:tude 
do poder e autoridade q o e deu J esus-Christo 
a S. Pedro e a seus successores , quando lhes 
entregou as chaves do Céo. 

Declarando o poder d'essas chaves ,  disse 
Jesus a S. Pedro que quanto ligasse na terra. 
seria ligado no C éo , e q tumto desligasse na 
terra seria desligado no Céo. 

A Egreja tem o poder de tirar tudo quanto 
nos únpede a entrada no Céo � ora o que nos 
fecha a porta do Céo , é a culpa e a pena ; é 
pois necessario que tenha poder de perdoar 
uma e outra: e assim é i com o poder de des
lig�tr, perdoa os pecca.dos na con-fissão i com o 
poder de ligar impõe ao penitente uma pena 
ou penitencia em satisfação do que eleve a Deus 
pelos peccados perdoados i e com o poder de 
desligar · a EgreJD. tambem perdoa toda a -pena, 
ou prLrte d'ella, e remitte, ou diminue a dwida 
que se havia de pagar n'esta vida, ou no Por
gatorio. 

4.• Esta remissão é feita fóra do Sacra
mento da Penitencia, porq_ue não está. incluído 
o poder de dar Indulgenc1as no poder de ab
solver dos peccados, nem esta remissão é parte 
do Sucramento. 

O Papa como admi nistrador de todos os 
bens da Egreja é que tem pleno poder de con
ceder Indtilgencias ou por SI, ou por seus Dele
gados i os Bispos por concessão do Summo 
Pontifica podem conceder em suas Dioceses, 
indnlgencias limitadas a certo tempo . 

5.• Emfim é feita a remissão da pena tem
pol;al por nppli caçil.o das satisfa�.ões de Jesus
Christo , da. SantissÍllla Virgem , e dos Santos : 
assim a misericordia que resplandece n'esse 
divino poder não só não lesa a infulita j\1stiça 
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mas a glorifica admiravelmente, satisfazendo-a 
com os in.finitos merecimentos do divino Re
demptor , e com as riquezas de sua Mãe Imma
culada, e dos Santos seus amigos- Para melhor 
intelligencia d'esta verdade basta saber que 
todas as obras feitas por quem · está na araça 
de Deus produzem tres fructos : 1°, um fructo 
meritorio o qual augmenta em nós a gnça, 
e nos eleva a maior grâo de glor ia no Céo; 
este fructo é proprio e pe ss oal, faz quem o 
recebe mais agradavel a Deus e não se póde 
communi�ar a outrem ; 2°, um satisfactori'o que 
Deus ace1ta em desconto das penas que nossas 
culpas merecem ; e te é applicavel aos outros, 
e póde uma alma justa com suas boas obras. 
satisfazer ou pagar a Deus as penas q,ue lhe 
são devidas , ou pelos peccados propnos , ou 
pelos alheios :  segundo direito natural o paga
mento d'uma divida póde ser feito pelo mesmo 
devedo r ,  ou por outro em seu lagar ; 3• , um 
fructo impetratorio que dispõe Deus a ouvir 
nossas orações, e a conceder-nos todas as gra
ças espirituaes ou temporaes que concorram 
a nossa alvayão ; d'este fructo podemos dispôr 
a. favor dos nossos proximos , pelos quaes pó
demos e devemos orar, como já explicamos, e 
por elles .POdemos satisfazer a Deus. 

E' asslm que todas as acyões de Nosso Di
vino Redemptor Jesus - Christ , modelo das 
boa. abras de todos os Santos ,  foram todus 
infinitamente m.erilort'as, sati'sfactorlas e impc· 
tratarias. Além de merecer para sua humaní
Llade uma. ghda infinita., o Filho de Deus sa
tisfez, com infinita superabund>�.ncia por todo. 
os peccados do mundo e por todas 1\8 penas 
que podiam dever á. Divina Justiça, e tambem 
com o fruct.o impelralorio a.lcanyar graças para 
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a salvação de todos os que se quizessem unir 
com Elle pelos meios por Elle estabelecidos. 
Da. mesma sorte a Vir�em Santissima , com 
todas as obras de sua v1da tã.o santa, tão im
msculada e tào dolorosa, alem do merito pes
soal, quanto frooto satisfactorio não offereceria. 
a Deus ? Nada devendo ella , nada tendo que 
satisfazer, pois nunca nem de longe a. ella 
chegou-se a. mais leve mancha. de peccados, 
em tudo quanto soffreu satisfez por nós. 

Assim tambem muitos Santos excederam, 
com suas obras satisfactorias , com suas peni
tencias e trabalhos dó que tinham de pena que 
pagar. 

D'este immenso C&J?ita.1 de satisfações é 
que se formou o riquiss1mo thesouro da Egreja 
d'oude vai ella tirando para applicar a seus 
filhos, pelas lndulgencias. 

ão são pois estas uma remissão gra
tnita da pena, visto que com ellas pn.gamos a 
Deus recebendo uma parte do thesouro das 
satisfações que por nós Lhe deram Jesus-Chri
s o nosso Redemptot , ossa eru1ora, e o 

antas. Estes fructos satisfactorios, tão supera
bundantes, ficam para a Égreja que é herdeira 
necessaria. dos bens d� seu Divino Esposo 
Jesus, da Santis ima Virgem sua Mãe ,  e dos 
antes seus· filhos. · Do mesmo modo que elles 

em vida podiam dispôr de suas satisfações em 
beneficio de quem Lhes a.prouvasse , assim a 
boa Mãe , que lhes succede u nos direitos ,  os 
póde applicar segundo a teução dos mesmos 
em favor de filhos mais pobres e mais neces
sitac1os, como somos, para ajudar-nos a pagar
mos á Divina Justiça o que lhe devemos : e com 
e ta applicação se conc1liam admiravelmente a 
Misericordia com a Justiça de Deus. 
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CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA SE LUCRAB AS 
INDULGENCIAS 

1. - Sito tres principaes : 
1 .0 Estar na graça de Deus : pois sendo a 

lndulgencia uma applicação dos bens de un 
membros da Egreja a outros , e os membros 
mortos de um corpo não recebendo dos vivos 
influencia nenhuma , não p odem os que estão 
na morte do peccado receber o fructo das in· 
dulgencias sem primeiro alcançar a vida da 
graça com o perd ii.o dos peccados . 

2.o Além de estar em graça, é J.>reciso cum
pln· o que manda quem concede a mdulgencia: 
sempre é uma. obra pia que se deve fazer do 
modo marcado na concessão da indulgencia. 

3.0 Ter a intenção de a ganhar, porqne par& 
fazer nosso qualquer bem de que outro nos 
faz me1·cê , é necessario querer possuil- o ;  sero 
este acto da vontad e  não se alcança. a indul
gencia. Comtudo essa ten:ção nito é mister re
petil-a em cada uma das que l1avemos de lucrar ; 
basta o proposito geral que todas as manhãs 
se pode renovar de luol'!l.t' todas as indulgen
cias que podermos duran e o dia. Só com 
esta vontade todos os dias 1·euovada., p odemos 
alcançar incalculaveis riq�ezas , e derrama-r 
immenso allivio nas bemditas Almas do Por· 
gato rio. 

2. - Applicando estes principias á indul· 
gencias planarias concedidas aos Associados 
da Guarda de Honra, - indulgencias riquíssi
mas cuja 1,ista deve lêr-se de vez em quando 
no cap . Xf da I' Parte d'este Manual , quem 
não admirará. a infinita prodigalidade do Sagrado 
Coração de Jesus a favor de seus fervorosos 
Devotos ? I . . .  
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Por Breve de 24 de Novembro de 1864, 
tendo concedido Pio IX á Guarda de Honra· todas as indolgencias de que gozava a antiga 
Archiconfraria do Sagrado Coração de Jesus 
em Roma, con1 a facil condição de rezar todos 
os dias o Padre Nosso , Ave Maria , Creio em 
Deus Padre , com a invocação : - D oce Cora
ção de Jesus , fazei que eu V os ame sempre 
mais, - podem os Associados lt1crar as immen
sas J ndulgencias da E stações de Roma. Com 
as que · são concedidas á Guax·da de Honra for
ma o riquíssimo thesouro de 72 Indulgencias 
plenarin.s que se podem lue1·ar no decurso do 
anno commungado-se nos dias mat·cados pela 
li ta referida. As Indulgencias pa.rciaes de 
aunos passam de quatro mil annos, as de dias 
excedem cento e cincoenta mil dias , qu e se 
podam lucrar no decurso do anno ! o· divina 
prod ig ali da de ! . . . 

3. - Além d'assa. immensa riqueza os Guar
das de Roma podem lucrar 60 dias d'lndul
gencia concedida a cada uma das obri\S de 
piedade que fizerem no decurso do dia, isto e 
qnalquer obra do serviço , ou do trabalho que 
11. obediencia manda , ou qualquer acto de v-ir
tude que se pratica , de conformidade com as 
regras, ou com a vontade de Deus. 

Podendo lucrar, os Associados da Oonfra1·ia 
dns Almas do PUl'gatorio , outra Indulgencia 
de 50 dias , em cada uma das suas obras de 
piedade , são 120 dias que lucram os que per
tencem a ambns as Irmandades. 

E sendo todas as sobreditas Indulgeucias 
applica.veis ás Almas do Purgatori o ,  que im
manso allivio poderiamos cada dia denamar 
sobre essas paàecentes Esposas de J esu ! . . .  
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sem deixar de entbesourar para nós immens�s 
riquezas de satisfação! . . . 

Fa.ceis e suaves são as cond.içõe : 
1." Basta uma confissão paTa poder lucrar 

todas as Indnlgencias planarias que occorrem 
na semana, recebend·o a. santa Commnnhão no 
dia, ou na vespera da festa que tem Indulgen
cia.. As Indulgencias planarias da Via Sacra, 
e outras , não exigem confissão , nem com
munhão. 

2.• Podem lucrar-se , por diversos motivos, 
diversas Indulgencias planarias no mesmo dia 
com uma só Commnnhão : quem tem essa feli· 
cidade póde applicar uma a si, e as outras As 
Almas do Purgatol"io. 

,3.• Quando é necessaria a visita d'uma Egreja 
póde approveitar-se a occasião de ir á capella 
para os exercícios da communidade\ e o1·ar pela 
tenção do Smnmo Ponti:fice , e pe as necessi
dades da Egreja. 

CAPITULO XV 
A Santa Communhão 

.cAfemoriom fttil míraln1ium ,fUIJriDJl 
mi&ericor& tt misertrtor Domimrt I!'Jemll 
dldit ti:m.tnt:ilnt.J u! � . . • 

•RecopilaÇil.o fez do seus J?rodigios o Senhor que á compnsnvo e misericordioso, dau alimentO aos quo 
o temem ! • Ps. 10, 4. 

I 
DO�f iNF.STThfAVF.L DR DEUS NA ANTA COM�fiJNRÃO 

1. - Jesus occulto na gmnde mysterio de 
seu amor, immolado no altar ca.p

tivo no Ss.crario, Jesus feito alimento de nos-
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sas almas, é este o dom ineffavel que recebe
mos na santa Communhão ! Não pó de a sabe
doria dos Cheruhins penetrar nas profundidades 
d'este adoravel Sacramento nem póde o ar
dente nmor dos Serafins cabalmente honrar a 
divina ternura, a infinita misericordia de que a 
santa Communhão é o sanctuario !  . . . O que 
diremos pois d'este ine plicavel abi mo da bon
dade, d'�ste inestimavel dom da immensa cari
dade do Sagrado Coração de Jesus? A santa. 
Commuuhão, é o paraiso da terra : acima d'ella. 
só ba o Cêo. 

E' mais gue a a1·vore da vida , mais que o 
Maná celestw1 , é o Cot·deiro de Deus que de 
si mesmo clis e :  c Eu sou o Pão vivo que desci 
do Cêo ! . . . Ego sum panis vivus qui de 
Ca!lo descmdi! Joan. VI. 51. - quem comer 
d'este Pão viverá. eternamente : e o Pão que 
Eu darei é a minha carne, para ser a vida do 
mundo ! . . .  » 

· 

Este é o dom de Jesus na santa Comrnu
nhlío ! EUe todo se entrega ao coração que o 
ama, e que o recebet1 . •Ego sum Lux mundil• 
VJTL - Elle é a verdaue e a. vida! . . . � r.go 
smH via, vert"tas1 el vila . . ·' XIV. 6. - Elle é 
11 1•i.rtud , Elle é a perfeição , E lle é a paz e 
a felicidade ! E dando - e o. si mesmo tudo 
nos dá. na santa Communhão ! E n 'este dom 
do dons · quiz fazer e fez um 1•esumo , uma 
recopilação de todas suas maravilha . 

2. - No mysterio da Incarnaç,ão sendo 
eterno Filho de Deus fez-se Fillio da Virgem 
Immaculada , unio a natureza divina com a 
natru·eza hurn.ana , por uma união tão perfeita 
que elll duas naturezas ficou uma só pessoa, 
t&o uma que Deus é verdadeiro holllem , e o 
homem é verdadeiro Deus, - segunda pessoa 
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da antàssima Trindade ! . . . N'este adoravel 
mysterio o verbo do Padre encobria o ser 
divino revestind o-se da natureza humana, para 
que a. pudessemos ver . . .  

No Ss.ntissimo Sacramento encobre não só 
o ser divino , mas tambem a. humanidade de· 
baixo dos accidentes de pão e vinho para que 
o possamos receber e tomar em alimento ! -

Lalet Divinitas, la/e/ humanilas, sola palent vis· 
cera carilatis, exclama S. Bernardo. - Escon· 
di da está a Divinidade, escondida a humanidade, 
só s.pparece a immensa caridade d'um Deus 
sacramentadol - Na Incarns.ção entranhou 
Deus o homem em si , unindo a natureza hu· 
mana com o Verbo Divino · pela santa Com· 
munhào quer Deus que o entranhemos em nos 
e que o unamos comnosco para nos transfor
mar em si, e nos divinisar: eis porque os snn· 
tos Padres chamam a santa Communhão uma 
admiravel extensão da lncarnaçã.o , uma re
copilação de todos os prodigios do Senhor. 

S. - Esta ê a razão pela qual o Sagrado 
Coração de Jesus , que tanto amor nos tem, 
deseja tão ardentemente dar-se ás nossas almas 
pela santa CommunlJão. •Em pt"imeiro lagar, 
disse Jesus á Bemdita Margarida Maria, quan· 
do e:nsinou-lhe os meios de cumprir sua mis· 
são 1 em primeiro loga.r tu me receberás na 
santa Communhão com a :f:requencia que n. obe· 
dienciA. te permittir 1 sejam quaes forem as 
magoas e humilha.ções que por est.a causa te 
sobrevenham: sii.o penhores de meu amo1-. Em 
se�ndo logar commungo.rás tnmbem todas as 
pr1meira!:l- • ex tas-Feiras de cada mez. • 

Tal é o meio principal que Jesus revelava 
á. sua, fiel Esposa para. que se dispuzesse a 
receber os tbesouros de seu Sagrado Coração. 
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·Tn me receberás na santa Oommunhão 

qnautas vezes a. obediencia te pertnittir • ,  diz 
o mesmo Jesus a cada uma de nossas almas 
poi a todos os seus remidos deseja communi
car a. riquezas de seu amante Oo1·aç.ã.o, a todos 
ohama, a todos convida á. Santa Mesa da Oom
mnnhão , para em todos os corações derramar 
os infinitos thesouros de graç.a de virtude de 
perf�ição, e de ventura.. 

Ah! quando chegará. o dia feliz em que seja 
ouvida a doce voz do Bom Pastor , em que todos comprehendam seu amoroso convite e o 
recebam com mais freque.ncia e mais amor na 
santa Oomm mhã.o ! ?  . . . Quando é que ao menos os Guardas de Hom·a , aos quaes con
vida com mais amor, darão a seu D ivino Rei 
o gosto, a consolação de o receberem com mais 
fervor, não sómente n a primeira Sexta-FeÍl'a 
de cada. mez , senão tambem quantas vezes o 
confessor o permittix em confissões mais fre
quentes ? . . . 

•Oonfonne a intenção de Jesu s ,  dizem os 
Padres do Concilio Tridentino, depois de Sn.nt.o 
Ambro io , de Sauto Agostinho ,  e de S. Tho
maz de A.quino , o Pão Eucharistico e o pão 
quotidiano , receba-se todos os dias para que 
todos os dias nos alimente , nos fortaleça . e 
nos liv1·e de no sa fraqueza quotidiana. Yivei 
de tal forma que o possais receber cad11. dia :  
Sic vive ut quoltdie merearis acâpere. (Oathec. 
Rom.)• Eis a grand e  re�ra da santa Oommu
nllã:o , is o appello do Coro.ção de Jesus , eis  
o desejo da Egrej a !  Como mudaria o mundo de 
aspecto se muitas almas entrassem na pratica 
da coclmunhão mais frequente : fonte de benção, 
de amor, de vit·tude e de salvação ! 
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II l 
OORRESPONDENCIA AO APPELLO DE JESUS 

1. - Admiravel foi o amor com que corre . 
pondeu a B. Margarida Maria aos desejos do 
S agrado Coração de Jesus : inftammou-se de tal 
ardor para a Santa Communhão que só aspi
l"&Va a receber como ella dizia - o Deus de 
seu coração e o Coração de seu Deus : •Tenho 
um tã.o ardente desejo da Santa CommnnMo, 
escrevia ella , que se fôra preciso andar des· 
calça n'um caminho de brazas , no meio de 
chamm.as, não sentiria tanto como ser privada 
da Santa. Communhão. Nada me póde dar tão 
viva alegria como este pão de amor : depois de 
o receber fico abrasada e derretida diante de 
meu Deus , com um gozo tão divino que me 
parece estar no Céo. • 

Mas se o amor :1. obrigava a buscar a seu 
Jesus, muitas vezes a humildade a detinha,  e 
não se atrevia a recebei-o:  queria, e não que
ria, amava. e temia , e julgando-se indigna de 
receber a. seu Deus se desfazia em lagrimas: 
para consolai-a disse-The um dia Jesus: •Por
que te affiiges , minha filha ? Faze o que podes, 
e vem com toda confiança ; no.da tanto u1e 
agrada como o coração contrito e humilliado, 
que confessando sua miseria, tem sincera· von· 
ta.de de não me offender mais. • 

Animada com a misel"icordia de Jesus 11 
humilde virgem entregára - se toda ao divino 
amor, e com transporte d'extasis exclamava :  
•0' amor-! ó·amor I ó amor excessivo d'um Dens 
para. uma creatura tão miseravel ! • 

2. - Os mesmos sentimentos tinha experi
mentado a gloriosa virgem Santa Gertrndes 
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• tão abrasada no amor de seu ESJ?OSO sacra.' mentado que não dormia, nem corma, nem fal

tava., nem n ada fazia em o tet· presente em 
' sua memoria, e em seu coração, e toda a vida 
�astava em acção de graças pela communhão 
Já feita e em preparação para a. cornmunhão 
que havia de fizer. Vivia mais em seu Jesus 
que em si mesma , tinha a fé tão viva que o 
contemplava glorioso debaixo das cortinas dos 
accidentes do pão , anciosa sempre de o rece
ber, de unir- e tão intimamente com Elle que 
nunca. o perdesse de vista , nem se apartasse 
de sua presença. E abrasada d'este desejo 
adoro.va continuamente seu .doce Esposo coberto 
com o veo do Sacramento ,  pedindo · Lhe que 
corresse as cortinas , e descobrisse seu rosto 
para o vêr e gozar. 

'rodo o emprego de sua vida desde q_ue 
&m:mhecia. até que anoitecia , e desde a nOite 
at.é pela manhã. era dispôr - se para o receber 
dignamente , não se achnndo nunca digna de 
qoe entrasse em s u a  morado.. 

Um rua que, a.· seu parecer , estando mais 
indisposta, na hora da communhão, se a:Bligia 

grandemente vendo - se tão pobre e miseravel, 
despida da todo ornato e boa disposição para 
receber ao Senhor de infinita Magestade, appa
receu-lhe seu Divino Esposo e a cou olou , e 
fatiando-lhe com grancle amor lhe disse : cEu 
dou á tua alma minha innocencia Jlara q_ue 
cubras tuas faltas e vá.s ornada com decencJR ; 
Eo te dou minba humildacle para que te sirva 
de vestidura roxa sobre a branca tunica da 
innocencia ;  Eu te dou a e'sperança e coniiança 
oom que desejo abi·açar as almas santas para 
que te adorne como vestidura verde: ta.mbem 
te dou meu amor e caridade , para que seja a 

G�arda <U lfonrn. 21 
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vestidura. dourada que te aformosêe ricame:ote•, 
com o que ficou a santa virgem consoladis
sima e, cheia de amor e confiança ,  s e  chegou 
á Sagrada Communhií.o, dando mil graças a seu 
Divino Esposo por haver supprido com suas 
virtudes e merecimentos os que a ella falta

.va.m: ficando juntamente ensinada a confiar em 
Deus e a nílo se acovardar para chegar á. Sant.a 
Communhão , ainda que se achasse falta de 
virtudes e sem a disposição que desejava. 

3. - D'estes exem11los aprendam as almas 
timoratas a não se pnva.rem da Sagrada Com
munhão por causa de suas fraquezas e imper
feições quotidianas , .  e sigam os prudentes con
selhos que lhes dá. S. Francisco de Salles na 
sua introducção á. vida devota dizendo : Com· 
mungai a miudo , e as mais vezes que puder
des , com a licença de vosso pai espuitu&L 
Commungai a. miudo para. dar gosto e conso
lação, para. agradar ao Divino EsJ?OSO de vossa 
alma que tanto deseja commnmcar - vos seu 
amor. Commungai .a miudo para vos fortale
cer na. virtude, adiantar-vos na perfeição, COD· 
solar-vos em vossas penas, infiammar·vos no 
divino amor. Recebe1 por amor Aquelle qne 
só por amor se entrega a vosso cotação. • 

Se os mnn.danos vos perguntarem porque 
commungais tão frequentemente? dizei -lhes 
que é para aprenderdes a amar a Deus,  par& 
vos consolardes em vossas affiicções 1 vos for
talecerdes em vossas fraquezas vos livrardes 
de vossas miseriàs, e vos purificardes de vossa.s 
imperfeições. Dizei - lhes que duas aortas de 
pessoas devem commungar a miudo : os per
feitos , por<j,ue estão bem dispostos e devem 
chegar á. or1gem e fonte da. perfeição, para se 
aperfeiçoarem sempre mais ; e os imperfeitos, 
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para. poderem justamente aspirar e chegar A 
perfeição. Os fortes, para. que se não tornem 
fracos, e os fracos, para que sejam fortes. Os 
enfermos, para. alcançarem sa.ude , e os sãos, 
para não ca.hirem enfermos. 

Dizei-lhes que sendo vossa. alma imper
feita , fraca. e enferma. tendes necessidade de 
communicar a miudo com a. vossa perfeição, 
com a vossa. fortaleza., e com o vosso medtco. 

Dizei·lhes que os que nil.o tem muitos ne· 
gocios devem oommunga.r a. miudo porque tem 
commodida.de ; e os que tem muitos negocies 
porque tem necessidade : e os que trabalham 
muito, e estão carregados de penalidades devem 
!.ornar alimentos mais solidos 1 e mais a miudo. 

Dizei-lhes que recebeis o Santíssimo Sa
cramento para. aprender a recebel-o bem: por
que não se faz bem feito. uma acção , sem se 
praticar muitas vezes . . . . Assim commungando 
mais a miudo vossa alma á força de adorar e 
comer a. summa formosura, a infinita bondade, 
a essencial pureza , n'este divino Sacramento, 
tornar-se-be. toda formosa., todo. boa, toda pura. 

Para conseguirmos estes preciosos effeitos 
da Santa Communhão muito nos poderá. valer 
a frequente e piedosa meditação dos actos se
guintes. 

m 
A.CTOS QUE SE DEVEM FAZER ANTES DA CO.MYUNHÃO 

COM MUITA PAUSA E FERVOR 

1. - A elo de Fé. - Ah ! meu a.mo.bilissimo 
S!llvador, que excessos de amor, que abatimen
tos de vossa Divina Magestade praticastes, 
para Vos nnirdes a mim n'esae adoravel Sa-
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cra.mento ! Sim Vós, sendo Dens Vos fl zestes 
homem; sendo immens o ,  Vos fizestes servo: 
descestes do seio do Eterno Pai ao ventre de 
uma vir�em ; uo Céo a um presepio : do Throno 
da Glona a um patibulo de justiyado : e esta 
manhã sabis d'esse SaCI·ario pa.1:a virdes habi
tar dentro de meu peito. 

Eis alli� o alma minha, o teu amante Jesus, 
que ardencto n'aquelle mesmo amor , com o 
qual te amou na Cru z ,  morrendo por ti, está 
n'aquelle Divino Sacramento e p arando que tn 
o venhas a receber, e desde alli está obser
vando teus pensamentos, teu amor, teus dese
jos , tuas pretenções , e as oft'ertas que vais 
apresen tar-Lhe. Eia pois , alma minbo. , pre
para-te .Para receberj'ls a Jesus ; e primeira
meJJte d1ze-Lhe com fé : E' possivel, meu R.ma
do Redemptor , que d'aqui· a poucos instantes 
haveis de vir a mim !  Um Deus infinito a uma 
alma peccadora tão má1 como eu sou ! 0' Deus 
escondido e desconhecido da maior pat'te dos 
homens , eu Vos creio ,  V os confesso , e Vos 
adoro no Santíssimo Sacramento por meu Se
nhor e Salvador. E por confessar e defender 
esta verdade , voluntariamente daria a propria 
yjda. Vós vindas para me emi qn ecer de vos
sas graça , e para unir- Vos todo a mim. Ab ! 
e que firme deve ser, Senhor, minh a confiança, 
sabendo que vindes por motivos tão amoro os! 

2. - Acto de Confiança. - Alma minha, 
dilata teu coração. Teu Jesus póde faze,r-te 
todo o bem : Elle te ama excessivamente ; es
pera po"s grandes favores d'este teu amante 
Senhor, que moyjdo de seu grande amm· vem 
cousolar-te. im, meu amado Je us, eu confio 
em vossa bondad e , que entraudo Vós hoje no 
meu peito , accendereis no meu pobre coração 
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e. suave chamma. do vosso . ·amor puro , e um 
efficaz desejo de executar em tudo vossa san
tissima vontade. 

S. - A elo de Amor. - Ah !  Deus meu, Deus 
meu, verdadeiro, e unico amante de minha alm a !  
e que mais podieis fazer, Senhor , para. serdes 
de mim amado ? Não Vos bastou o morrerdes 
por mim i quizestes instituir este grande SA-cra
mento, para Vos dardes todo a mim e un:irdes 
vosso Coração a meu coração ; ao coração de 
uma creatura tão má e tão ingrata , como eu 
sou. Oh ! amor immenso I Amor incompre 
hensivel ! Amor infinito ! Um Deus quer dar
se a mim ! Alma minh a ,  tu o crês '1 E que 
fazes ? Que dize s ?  0' Deus, ó Deus , 6 amor 
infinito, unico objecto digno de todos os amores, 
eu Vo amo com todo meu coração , arrio-Vos 
mais qu e a mim mesmo , mais que a minha 
proprin vida. Ob se eu podesse fazer que to
das as creatlll'as Vos ama sem quanto Vós 
mereceis !  Ah ! quem me dêra amar-Vos com 
aquelle amor com que Vos amam os Seraphins ; 
com que Vos ama minha Mãe e enhora, Maria 
Santissima ! Affectos terrenos sa.hi do meu 
coraçiio !  Mãe do amor formoso, Maria Santis
sima., ajudai-me a amar aquelle Deus, que tanto 
desejais vêr amado. 

4. - Acto de Humildade. - E's tu , alma 
minha, que vaes· a receber o Sag1·ado Corpo de 
J esu s-C11risto ? E és tu digna de tão alto fa
vor ?  Ah 1 Deus meu ! Quem sou eu, e quem 
sois Vós? Eu bem sei e confesso , que Vós 
sois um Deus de Magestade infinita, e incom
prehensivel ; e quem soll eu , Vós, o sa.beis, 

enllor. 
E 'é possível, men Jesus , que Vós , pureza 

infinita , desejeis entrar em uma alma. tão im-
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pura como a minha. , e que tantas vezes tem' 
sido manchada com o lodo ·vil de meus enor
mes peccados l Ah !  Senhor , á. vista de vossa 
infinita. Ma.gestade, e de minha grande miseria, 
me envergonho de apparecer diante de Vós. 
O temor e respeito me querem se-parar de Vós; 
mas se me retirar de Vós aonde rrei ? A quem 
hei de recorrer? O que será de mim ? Não, 
Senhor, eu não quero ausentar-me de Vós, an
tes desejo cada vez mais avisinhar-me a Vós. 

Venho pois, 6 meu amavel Salvador, venho 
receber- Vos com nm coração contrito , humi
lhado e confuso pelos meus peccados ; mas todo 
confiado na vossa piedade, e no amor, que Vós 
me tendes. 

5. - Acto de Contriçdo. - Quu.nto me peza, 
6 Deus da. minha alma, de Vos não ter amado 
todo o tempo da minha vida! Antes, em logar 
de Vos amar, por satisfazer os meus depra
vados appetites , tantas vezes offendi , e des
gostei a vossa. infipita bondade. Eu Vos voltei 
muitas vezes as costas ; eu desprezei a vossa 
graça, e amizade. Ahl quanto me peza., Senhor ! 
Quem me déra que se partira meu coraç.ã.o de 
dôr l ,Aporreço mais q,ue tudo as offensas, 
que Vos tenho feito, ass1m graves, como leves. 
Eu espero que Vós já. me tenhaes perdoado ; 
mas se ainda o nito tivesseis, perdoai-me antes 
de eu agora Vos receber : lava.e com vosso San
gue esta alm a ,  em que quereis vir habitar 
d'aqui a. poucos instantes. 

6. - AfiO de Desejo. - 'Eia, pois alma mi
nha , é chêgada. a hora feliz na qual o teu 
Jesus ha. de entrar em teu pohre coraylLo. Eis 
aqui o Rei do Céo , o teu Redemptor e Deus 
que já vem a. ti. Dispõe -te a recebei-o com 
amor. Chama por Elle com efficaz desejo: 
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·Vinde, 6 Jesus meu, vi.nde a minha alma , que 
muito 'Vos deseja .. Primeiro que Vos deis a 
mim , Senhor , quero eu dar-me totalmente a. 
Vós. Eu Vos entrego meu miseravel coração, lloCceitai-o , e vi.nde depressa tomar posse 
d'elle l 

Vinde , meu Deus , depressa e não tardeis, 
unico, e infinito bem meu , meu thesouro , mi
nha vida, meu parais o, meu amor , meu tudo : 
eu quizera receber-Vos com aquelle amor, com 
que Vos recebem as almas mais santas , com 
aquelle a.mor, com que Vos recebia Maria San
tissima. Virgem Soberana, e Mãe minha eu me 
avisinho já a receber o vosso Filho. Dai-me, Senhora , esta manhã o vosso Jesus 4- como o 
destes ao santo velho Simeão · eu ae vossas 
mãos o quel·o receber ; dizei-Lhe que eu Vos 
pertenç{) totalmente , que meu coração e mi
nha alma e todos os meus sentidos siio pro
priedade vossa e assim vn·á. com mais vontade, 
e olhará para mim com oll10s mais amorosos 
e mais compassivos. Assisti-me , valei-me , 6 
minba Mãe, emprestai-me vosso Coração e vosso 
amor para recebei-o mais dignamente ! 

AOTOS PARA DEPOIS DA COMMUNIIÃO 

1 . - Acto de Fé. - Já. meu Deus veio vi
sitar-me ;  já. meu Salvador veio habitar em 
minha alma. Já meu Jesus está dentro de 
mim. Oh ! bondade infinita! Oh! :m:i.aericordia 
in6nita ! Oh I amor infinito ! Um Deus veio 
unir-R e com:m:igo 1 e fazer-se todo meu. Alma 
minha, agora que estás tão unida com Jesus, 
que fa zes ? Que Lhe dizes ? Não falias com o 
teu Deu's , que está dentro de ti ? Eia pois, 
aviva outra vez tua fé , considera que os 
Anjos e tão e� roda de ti adoranqo a seu 
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Deus que está dentro de teu peito. Adora t1l 
agora. ta.mbem dentro de ti teu Senhor \ re· 
colhe-te em ti mesma, e lança fóro. de ti to
dos os outros . pensamentos.: une todos teus 
afiectos a teu Deus, e dize-Lhe : 

2. - Acto de Adoraçào. - 0' Rei a.ltissimo 
do C�o e da terra , que Vos dignastes entrar 
em meu coração onde agora. estais realmente 
debaixo d'essa.s sagradas esp_ecies com a mesma. 
Magestade que no Céo, eu Vos adoro com pro
funda reverencia, e Vos reconheço por meu 
Deus, Creador e Salvador; por meu Pai , meu 
Mestre e SenJ10r , a quem amo sobre todas a.s 
co usas. Desejo adorar-Vos como todas as crea
turas , como Vos adora.m os Anjos e os San· 
tos no Céo , e como Vos adoraram em Belem 
os pastores e os reis do Oriente. 

3. - Aclo de Hzm�ildade. - .Ah I meu Jesus, 
meu amado, meu bem infinito, meu tudo ! Onde 
estaes, Senhor ?  Dentro de meu cotação ? De 
um coração tão ingrato , tão cheio de amor 
proprio, e de appetites desordenados ? Quizera 
dizer- Vos com S. Pedro : abi, Senhor 1 a par· 
tai-Vos de mim , porque eu não merema hos
pedar um Deus de in6uita Magestade. Ide 
habitar n'aquellas almas puras, que Vos servem 
com tanto amor. Mas que digo, meu Redemp
tor? Não Vos sepa.reis de mim, porque se 
Vós me deixais , que me valerá ? Eu me uno 
a Vós , vida minha i grande loucura foi a minha, 
quando me apartet de Vós por amor das crea
turas ; pq_rém protesto agora em vossa presença 
que não quero jámais separar-me de Vós : meu 
desejo é viver, e morrer unido a Vós. 

Maria Sautissim a ,  Seraphins , almas que 
amaes a Deus com puro amor, communica.i-me 
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ovossos affectos, para. que eu faça a companhia, 
que devo, ao amado Senhor. 

4.-Aclo de Agradedmenlo. - Meu Deus e Se
nhor, Vos dou graças da mercê que me ha
veis feito esta manhã de vir habitar em mi
nha" alma ; mas qujzera dar-Vos um a!rradeci
meuto di�no de V ós, do grande favor que me 
rende fe1to. Porém que agradecimento póde 
dar·Vos uma creatura tão miseravel, como eu 
sou? Se o mancebo Tobias não achava em si 
possibilidade para agradecer dignamente ao 
Anjo S. Rapbael os· beneficios temporaes , que lhe tinha · feito , como Vos poderei eu, Senhor, 
agradecer nii.o já. beneficios temporaes, mas o 
de vosso Corpo e Sangue sacramentado que 
agora me déstes em alimento. 

Ah ! Senhor! Acceitai ao menos os fervol·o
sos desejos , que tenho de Vos agradecer dig
namente. E Vós , Mãe e Senl1ora, Maria San
tíssima, Santos . meus advo&ados , Anjo de mi
nha guarda ,  almas � que VIveis abrasadas no 
amor de Deus , vincJ.e vêr, e admirar o exces
sivo favor, que o Senhor agora me fez, e dai
Lhe por mim as graças. 

5. - Acto de O.fferecimento. - Ah! Senhor ! 
J;l, que Vos dignastes de visitar hoje a pobre 
casa de minha alma, eu Vol-a offereço com toda 
a minha liberdade, e vontade. Vós Vos tendes 
dado todo a mim , e eu me quero dar todo a 
Vós: sim, sejam vossos os meus sentidos, para 
que me sirvam só para Vos agradar : sejam 
vossas as minhas potencias , de tal s01·te que 
a memoria me não sirva mais que para lem
brar-me de vosso amor: o entendimento só me 
sirva; para cuidar de Vós , e a vontade só se 
empregue em Vos ama1·. Tambem Vos co'nsa
gro, e sacrifico, �eu dulcissimo Salvador, est.a 
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manhit tudo quanto tenho ; meus pensamentos; 
meus atfectos, meus desejos meus gostos, mi
nhas inclinações, minlia liberdade. Emfim em 
vossas mãos entrego meu corpo , e minha 
alma. 

Aceitai, ó Magestade infinita o sacrificio, 
que V os faz de si mesmo o peccador mais in
grato, que tem havido sobre a. terra, mas que 
agora se offerece e entrega todo a Vós. Fazei, 
Senhor , de m1m tudo quanto Vos agradar. 
Vinde , ó fogo consumidor ,  ó Amor Divino, s 
destrui em mim tudo que não ttgrada o. vo · 
sos pu.rissimos olhos ; fazei que de hoje ew 
diante eu seja todo vosso e viva eómente vara 
seguir, e obedecer, não só a vossos prece1tos, 
e conselhos, mas ainda a vossos santos dese
jos, e a vosso maior gosto. 

0' Maria Santissima , apresentai com vos
sas puríssimas mãos á Santíssima Trindade 
esta minha offerta, e alcançai-me que a aceite1 e me communique a graça de Lhe ser fiel ale 
a. morte. 

6. - Aclo de Peli�ão. - Alma minha , que 
fa.zes ? Não percas este tempo precioso, em que 
podes receber todas as graças que pedires. 
Nito vês ao Eterno Pai , que está amorosa
mente olhando, e vendo dentro de t.i seu ama· 
do Filho , o objecto em que mais se compraz 
seu amor ?  Ah ! lança f6ra de ti todos os pen
samentos mundanos ,  aviva tua. fé , dilata teu 
coração, pede quanto quizeres. 

Não ouves a teu Jesus , que te diz: Alma, 
dize o que queres de mim ? Eu vim para te 
e!ll'iquecer e para te contentar: pede com con
fiança e alcançarás quanto pedires. 

Ah l meu dulcíssimo Salvador ! 
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Jâ que viestes á minha alma para me com

mnnicar vossas graças, e desejais que eu Vol
as peça. , eu nito busco , Senhor , os bens da 
tem, ni!.o as riquezas, não as honras , não os 
contentamentos do mundo : o que humildemente 
Vos peço agora é uma. grande dôr de meus 
.peccados : uma. luz , que me faça. conhecer a 
vaidade d'este mundo, e o merecimento que 
Vós tendes para· ser infinitamente amado. Fazei 
este meu coração em tudo conforme a vossa. 
s&Dtissima vontade ; um caração, que não bus
que mais que vosso agrado , que não aspire 
mais quf;l a vosso santo amor. Eu não me
reço isto mas Vós o mereceis , ó meu amado 
JP.sus. Eu Vol-o peço p los vossos merecimen
tos , e de vossa purissima. Mãe ,  e pelo amor 
que tendes a. vosso eterno Pai. 

Aqui poderá pedir qualqu er outra. graça 
particular para. si , e para os proximos. Nã.o 
se esque�a dos peccadores , e da Almas do 
Purga tono j e rogue tambem po1· mim. 

IV ', 
ORAÇÕES �UE SE REZAM NO ÕóLL:EGIO DAS ffiMÃS DA CARIDADE NO DIA DA PRIMEIRA OOMMUNHÃ.O 

· .ACTOS PARA ANTES DA COMMUNH.ÃO 
Acto de Fé e Esperança. - 0' meu ama.vel 

Jesus ,  eu creio firmemente que vou receber 
vosso corpo, vosso sangue, vossa alma, vossa 
divindade , eu creio porque Vós o dissestes, e 
espero de vossa infinita. bondade os bens e 
graças que concedeis a quem Vos recebe com 
sentimentos de fé viva, e esperança perfeita. 

Acto de Adoração e H1emüdade. - 0' meu 
amavel Jesus 1 eu Vos adoro na Santa. Hostia 
com todo o respeito de que sou capaz. Humil
demente confesso, que níto sou digna. de Vos 
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receber , mas dizei 
alma será. salva. 

Acto de DeseJo � Amor. - 0' meu 
Jesug que me amastes a ponto de 
por mim , e me alimentardes com 
adoravel, eu Vos amo de todo meu 
e mais que todos as cousas. Vinde tomar 
de meu coração que deseja ardentemente 
se ao vosso. · 

Actos de Adoração e AcçtJes de 
0' meu ama.vel Jesus, eu Vo adoro 
meu cornyã.o me uno ás adorações 
Anjos e os Santos Vós tributam no 
capaz de Vos o:fferecer dignas acções 
ças por um tão grande benejicio, eu 
que agradeçam - V os por mim e Vos 
eternamente. 

Acto de Amor e Ojferecimmto. -

amavel Jesus, que sois a mesma 
abrasai - me cada vez mais no 
amor. Recebei , apezar de minha 
o_ ofi'erecimento que Vos faço de mim 
para que cousa. alguma já.mai possa 
me de Vós. 

Acto de Petição. - 0' meu amavel J 
que conheceis a Drinha fraqueza, e a 
dade s de minha alma, concedei-me a 
corrigir-me dos Íneus defeitos, e de fazer 
gressos na virtude. 

Abençoai meus pais , meus b 
meus a:urigos, meus inimigos, "v'H""u"' 
a · graça. de nos vêrmos um 
Céo. - Amen. 
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PARA A REt!iOVAQÃO DOS VOTOS DO BAPTlSMO 
Vos sejam dadas, 6 meu Deus, pelo 

que me haveis concedido ; eu em 
e V 6s me trouxestes a vos a 

estava morta pelo peccado e 
que sois rico em misericordias, 

em Jesus-Christo com a agua 
; era pelo meu nascimento :filha 

, e me fizestes participante da natu
pela· renovação do Espírito Santo 

mim diffundistes abundantemente, 
que justificada por vossa �raça, seja her
da. vida eterna. Quão JUSto é que eu 

6 meu Pai, pois fostes o primeiro a 
Ab ! como depois de morta ao 

a eu tão infeliz VIvendo outra. vez 
Jámais me esqueça, 6 meu Deug1 

o Baptismo de Jesus - Christo, 
do velho homem que se conompe se-

a illusão de suas paixõe , e que me 
do novo homem .que e Jesus-Christo. 

ca mais pois ame eu o mundo , nem o 
no mundo ; mas antes tendo a dita de 

Jesus - Obristo , crucifiq_ne minha carne 
soas paixões, e seus deseJos desregrados. 
eu com o espírito de Jesus-Christo, tenha 

disposições e os mesmos sentimen
Elle. Seja eu diante de V 6s, meu Deus, 

menina recem-nascida , afastada. de qual
sorte de malicia ,  de d6lo e dissimulação 

Mdentemente pelo leite espiritual 
de vossa. palavra , que me faça. 

para a salvação. 

que eu mais entristeça com 
vosso Espírito Santo com o qual 
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me marcastes , e que me outorl?:astes cÓm 
penhor da immortalidade que me fo1 promittida 
produza eu , por vossa graça , fructos de tod& 
sorte de boas obras, para assim depois de bave 
vivido de um modo digno . de Vós , chegue ao 
reino e á gloria , a que me haveis destinada. 
Amen. 

ACTO DE CONSAGRAÇÃO Á NOSSA SENHORA 

Maria Santíssima. , Mãe de Deus, Soberan& 
Senhorn dos Anjos e dos homens as que Vó! 
aqui vede prostradas a. vossos �és são meni· 
nas christã.s , que vosso caro Filho pela. pri· 
meira vez alimentou com seu c01·po adoravel 
e inebriou com seu precioso sangue, e a quem 
inspirou a resolução de só a Elle amar. São, 
meninas que sua. primeira Communhão fez mais 
particularmente vossas ; ellas vêm render ho
menagem a vo sa grandeza , confessar voss& 
bondade e implorar vosso pab:ocinio. Encar· 
regA.da. de expressar os sentimentos de que se 
acham penetradas ,  desejando corresponder fi 
sua piedade e á minha , eu Vos offereço seus 
corações e o meu ; é o penhor de nosso amor 
para comvosco, de nosso respeito , a da terna 
confiança que depositamos em vossa. miseri· 
corclia. Aceitai os protestos que fazemos de 
viver e morrer em vosso serviço. 

Por unica recompensa , Vos pedimos que 
completeis nossa. ven�ura. e façais este dia o dia 
mais ditoso de nossa vida, concedendo-nos :vos· 
so santo amparo e ouvindo os votos que Vos 
dirigimos do fundo de nossos cora.ções1 por nos· 
sos paes, amigos, bemfeitores, e princ1palmenJe 
pelo nosso digno Prelado e caridosos ministros 
que procuraram com suas instrucções fazer-nos 
filhas cli�nas da. �mães. Amen. j 
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CAPITULO XVI 

Fleitos da Commnnhão frequente e da Communhao 
Espiritual 

•lgnem otni miUere in krram tt quld volo 
núi ttt acunctatur t • 

•Fogo en vim nccender na terra o que 
quero eu .senao que o.rda? . . .  • 

LUC. Xll. 49. 

I 
BELLAS FIGURAS DOS E}'FEI'.rOS DA SANTA 

COMMUNIIÃO 

1. - como são bellas essas chammas, ex-
clama S. Liguorio, como é puxo esse 

fogo do santo amor que Jo us-Ch.J.·isto accende 
uns almas que o recebem na Santa Communbão 
com a boa vontade , com a humilde confiança. 
que Elle desfja ! . . . Santa. Ca.tha.rina do Sena 
vio um dia. na Hostia consagrada a imagem de 
Jesus sinúlbante a uma fornalha de nroor o 
muito se admh-ava esta Santa que os corações 
dos homens não ardessem todos e não se con
sumissem abrasados em tão divino fogo. 

Quando Santa Roza. de Lima commungava., parecia- lhe que receuia u sul : o seu rosto· 
ficava tão re pla.ndescente que offuscava os 
ollto. de quem a via, e depois qne tinha com
munga.do salria-lhe do peito e da bocca tão 
grande calor que parecia ser o fogo que sahe 
de um forno. 

Com essa bell& figura do fogo quiz dar-nos 
a entender nosso divino Redemptor os effeitos 
que deseja produzir nas almas que o recebem 
com frequencia e com amor. O fogo purifica, 
illuroina ,  abrasa , transforma o ferro que com 
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elle se une , assim o fo�o do divino amor de 
Jesus sacrameotado purifica, illum.ina, abrasa, 
transforma, divioiza. a alma, o coração que e 
une çom Elle na anta Communhão. 

Por duro e feio q';le seja um coração , uma 
vez que lançou de s1 o peccado mortal pela. 
confissão bem feita , com verdadeira contrição 
e sincero proposito de emenda 1 a communhito 
frequente não tarda de purificai-o de tal modo 
que em pouco tempo se descouhece total· 
mente e se acha todo mundado como o ouro 
purificado no cryspl ; como o ferro em braza se 
livra da ferrugem, assim nossa alma livra-se 
de . uas manchas e im-perfeições pela santa 
Communhão q,ue foi inst1tuida a esse fim , diz 
o Concilio Tndentino : - p_ara. nos livrar das 
faltas quotidianas, e nos pre ervar dos pecca
dos mortaes : quo liberemur a culpis quotidia11is, 
el a peccalis m ortalibus preservemur: Sess. XIIT. 
Cap. II. 1 

Essa-s culpas quotidianas que escapam & 
fragilidade humana, longe de afastar uma alma 
da frequente communhào devem pelo contmrio 
leval-a com mais frequencia á Sagrada Mesa, 
como a molestia obriga a reccorrer ao medico, 
como o frio obriga a buscar o calor. E' com 
·o fogo do seu Divino Amm·, pela Sagrada Com
munhão, que nosso celeste Medico deseja puri
ficar todas as mancha e curar todas as feridas 
dos nossos corações. 

2. - Mas o fogo eucharistico de Jesus 
Sacramentu.do não é só purificado1· :  Simill1a.nte 
ao sol qne illuminn e a.quece � o Pão de vida 
que desceu do Céo , o Pão de Deus que dá 
vida ao mundo , (J. VI. 33) é iUuminador e 
abrasador. Feliz a alma que a elle aspira e 
por elle suspira ! Feliz que o recebe, e d'elle 
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ao alimenta com 'santa disposição e fervorosa. 
frequencia ! Perseverando com fidelidade no 
santo uso da Communhão frequente será breve 
revestida e penetrada. da. pru·a lu z do ol d e  
Justiça., toda abrasada e m  seu divino amor, e 
chega-rá. facilmente á. santidade á. qual é cha
mada. , pois o fogo do amor de Jesus Sa.cra.
mentado é tnmbem santificador. Não á sem 
razão que a E grej a. chama. - Santa Commtl
nhão - a ine.ffavel união que se opera entre 
Ja. us e a nlma. que o t·ecebe com a. devida 
disposição : pois entrando na alma o Deus de 
toda. a santidade , pelo Santissimo Sacramento 
n'ella depo ita a. suprema virtude da santi
ficação, segundo a bella sentença de S. D iniz : 
•Eucharistia maximam habet vim perficiendce 
sancfitatis : a Eucharistia tem a summa vir
tude de produzir a santidade•. 

O effeito proprio da Santa Communhii.o, diz 
. Thoma.z de Aquino, é transformar o homem 

em Deus : assim como o fogo converte em s i  
l�das as cousas que com elle se unem cou
eumindo e gastando primeiro todo o que n'ellas 
lha é contrario , llle communica sua fórma, 
sna substancia, sua pel'feiçiío e as reduz a si ,  
- com uma virtude infinitamente soperior á. 
do fogo , - o Deu de infinita bonda.de n os 
f&z sim iUlante a i, consumindo e gastando o 
que Lhe é contrario em nossas :tlmas, e com 
municando-nos sua divina substnncia, suas di
vinas virtudes,  sua divina. perfeição : e assim 
se acha uma alma verdadeiramente divi ni zada 
ou deificada, conforme a palavra de S. Pedro : 
Divium con sortes natur::e. (ll. Pedr. I. 4.) 

3. - Esses divinos effeitos significados se 
acham nos admiraveis prodígios da Consa

ção e dn Recepção d'este adotavel Sacra-. 
22 
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mento. Assim como quando se consagram a 
hostia e o vinho no Santo Sacri:ficio da

' 
MisS&t 

- por virtude das palavras da consagração, o 
que antes era pão ou vinho , se converte na 
substa.ncia de Christo - assim tambem po 
virtude da Sagrada Communhão , em quem a 
recebe dignamente o que era humano se vem 
a transfo1-mar por um modo maravilhoso, -
espiritualmente em Deus. Coni'orme a pro
messa de nosso Divino Salvador , esta trans· 
formação opera-se pela recepção de seu divinb 
Sae1·a.mento em fórma di> comid a e de bebida; 
caquelle qne come minha carne e bebe men 
sangue está em núm e Eu n'eUe : qui manducaJ 
meam can-1em et bibit �neum smtgm"uem iu 1m 
manet, ct Ego in il!o.• (Jean. VI, 57.) A sim 
como o alimento, por virtude do calor 11atural,l 
se converto na sub stan cia de quem o come, & 
se fazem uma. mesma cousa com ell e ,  a sim 
tambem aq.uelle que come este pão elo Anjo 'I 
se une, se mcorpora., e se faz uma mesma. COlll!al 
com Chl·isto, transformando-se , e convertendo
se em Christo quem o recebe di�namente. 

Por esta causa , diz o a.ngebco Do\ltor S. 
Thomaz , quiz Nosso Senhor instituir esse ad
miravel Sacramento em especie de alimento, 
para. qne na mesma especie em que obrara o ,  M· tissimo Sacramento , significasse tambem o desejo 
e a necessidade que d'elle tinhrun. nossas almas: 
e as im como o alimento corporal su tenta a vida 
do corpo, angmenta t·epara as forças, e deleita, 
do mesmo modo o Santissimo Sacramento sus en· 
ta a vida espiritual, augmentl e refaz as força da 
alma, renova a vü·tnde enfraquecido., alenta con· 
tra as tentações do inimigo, e enche o coraç.à.o 
de suavissima e divinas · delicias : suslenl f 
auge!, repara.!, et delectat. - S. Thomaz. 
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Este é pois o primeiro, e o p1incipa.lissimo 
atreito da Communh!Lo frequente : 

1.0 A união ineifavel que Jesus- Ch.t·isto opera 
não ·6 na alma, senão no corpo de quem dig
namente o recebe, união admiravel que nos faz 
concorporeos de Christo , consan,.u:ineos do 
Filho de Maria , deificas , e deiformes : (S. Cy
rillo) in me manet el ego i11 i/lo I 

2.0 Mas este divino Pão não fica só em se 
unir, sustenta, augmentn, renova a vida divina 
com a graça com a fonte, com o autor da gra<;.a, 
qu� nos anima de sua mesma vida : qui m.an· 
ducat tlle, e/ ipse vive/ propter 1ne ! De fórma 
que póde-se com razão repetir a divina excla
mação de S. Paulo : vivo autem , jam ;wn ego, 
vivi/ vero in me Chrisfl.es,:  vivo eu, mas .fá 11ão 
sou eu, é Jesus que vive em mim I (Gal. II 2.0) 

Emfim o effeito de todos o mais precioso, é 
que: 8°, esta vida ha de ser eterna ! qui man· 
duca/ /mnc panern, vivet h1 a!lermmz; é 111i.o sÓ· 
mente a vida eterna para nossas almas que 
Jesus - Christo nos prometteu como effeito da 
Santa Communbão, ó tambem a resurreição, é 
a vida, a gloria eterna dos nossos corpos : e/ 
E�o resuscitabo eum in 110vissimo diê ! - (Joa. 
V1. 40. 44. 55.) 

TI 
POR QUE CAUSA • Ã.O PRODUZ A SA.l'TA COMMUNRÃO BEO · ADMIRA VElS EFFE!'rOS EM TODAS AS A L M A S  

Acabara um dia de commungar Santa Ma
t.lülde e, estando a dar graças com unuto fer
vor, appareceu-lhe o enhor , tirou-lhe o cora· 
ção do peito , abrasou-o em tn.nto amor , que 
parecia derreter-se e o lançou Jesus no seu 
Divino Coração, de moela que, de ambos os co-
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rações, ficou feito um só coração I «D'este mo
do, lhe disse o Senhor, d'este modo desejo Eu 
que todos os corações dos homens, pela Santa 
Communhão, se façam um com o meu I . . . > 

o• Jesus ' que amor! que bondade ! e gue 
misericordia ! Mas por que causa não se realisa 
este desejo de nosso Divino Redemptor wn 
todos os corações que o recebem? 

Muitas podem ser as causas pelas quaes 
não alcancem do Santíssimo Sacramento todos 
os seus effeitos as almas que o recebem : apon
taremos aqui as principaes para que contra 
estes funestos impedimentos se vão pr ecavendo 
os Guardas de Honra e todas as almns dese
josas de sua perfeição e de sua salvação. 

1. - Não nos demoraremos a cerca da com
munhílo indigna., ou sacrilega por' ser doutrina 
por todos sabida que commungar com algum 
peccado mortal na consciencia, depois de uma 
confissão voluntariamente mal feita , é uma 
culpa, diz S. João Chrysostomo, mais honenda 
que a de Judas, mais terrível qu e a que com· 
metteram os Judeos cru cificando a nos o Di
vino Redemptor. 

O que communga em peccado, diz o Apo · 

tolo S. Paulo, é réo do corpo e do sangue do 
Senhor !  Reus erit corpo ris ei sauguims Do· mim·. (1. Cor. XI. 27.) 

Em vez de receber a vida na alma, come c 
bebe sua condenmaçã.o, e sentença. de morte! . .  
judicium sibi manducal et bibif . . . E' entregar 
Jesus a seus inimigos, aos demonios que e tão 
na alma com o peccado mortal , /! um CJ·irne 
maior do que com suas mãos tirar a vida, e 
derramar o sangue do mesmo Filho de Deus! 
Prove-se pois cada um elll; sua consciencia, 
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exclama o grande Apostolo, examine com cui
dado os escondrijos do coração : probei autem 
se ipsum lzomo (I Cor. Xl. 28) , e se houver 
na alma algum peccado mortal que estivesse 
escondido , confesse - o com. humiHe contrição, 
e depois se chegue com fé , confiança e amor, 
a receber o corpo de Jesus-Christo : et sic de 
plllre i/lo edat! E assim se alimente d'esse pão 
divino I 

A B. Angela de Foligno conta no admira
va! livro de suas revelações que, vencida pela 
vergonha na sua. primeir·a confissão não decla
rou todos seus peccados , e chegou a. receber 
com alies o Sagrado Corpo do Senhor. 

Entrou-lhe na alma um. remorso de con
sciencia tal que não achava descanço nem de 
dia, nem de noite, e chorava muito, e temia a 
sua condemnação. O mi ericordioso Coração 
de Jesus teve piedade d'ella : por intercessão 
de S. Francisco de Assis , Ao gela alcançou a 
grnça de fazer uma confissão geral , completa 
e perfeita, e recebeu a absolvição e o perdão 
de todos 1:1eus peccados, tornou-se devotissima 
do Santíssimo Sacramento, fez a rnai heroica 
das penitencias , tornóu-se filha privilegiada e 
Esposa muito querida de seu Jesus qne a en
cheu de p;raças e de virtudes extraordinarias, 
de invencível amor, e de ineffaveis delicias. 

Para as almas pusillanimes e timoratas de
v mos aqui dizer, com S. Thomaz de Aquino, 
que quando uma alma. tem commettido uma 
culpa mortal, e não se lembra d'ella, nem d'ella 
se confessa por não ter consciencia d'ella , e 
a.ssim chega a receber a ,anta Comm.uuhão, 
em boa fé c.om essa culpa, fica d'ella purificada 
pela virtude do nntissimo Sacramento que 
u'este caso produz a graça santificante na alma. 
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O mesmo póde acontecer a. quem não tivesse 
recebido a absolvição de seus peccndos, sem o 
saber , e assim tendo feito o que devia., com
mangasse em boa fé, julgando-se absolvido dos 
peccli.dos que confessára. com a devida since
ridade e contrição. 

2. - A causa geral de não produzir o San
tíssimo Sacramento todos sens effeitos em lo
das as almas dignou-se o Senhor declarai-a a 
sua querida Esposa Santa Catharina de Sana, 
com uma baila. comparação : c Se tu , miulta 
filba , disse - lhe Jesus , tivesse uma lampada 
accesa e todo o mundo chegasse a accender luz 
n'ella, não reparth-ia a. luz e o fogo sem e di
minuir? E' certo que sim. E se os que viessem 
chegando trouxas m nmas velinhas pequeni
nas, outros velas maiores , e outros grandes e 
grossos cirios , ainda que todos levassem luz 
mais fogo levaria o que trouxe .um cirio , ou 
uma vela grande , do que quem trouxe uma 
vela pequena ? E' certo que sim ! - Pois assim 
acontece , no meu sacramento , com os que o 
recebem , sem consciencia de peccado mortal ! 
todos le vam a luz e o fogo da graça., mas o 
levar alguns tão pouco fogo , e tão poucn. luz, 
sua pouca preparação o faz ,  e sua pouca di 
posição. • 

Tal é a causa geral de xperimenta.nnos 
pouc s effeitos de tão divino Sacramento , em 
tantas communhões. 

3. - Mas qual é a causa mais ordinnrin. Óll 
pouca disposição ? Em muitos é a alta de 
consideração , porque chegam a commtmgar, 
sem cuidar no que fazem , clistrahidos no in
terior com pensamentos e affectos fl"ivolos, 
divertidos no exterior com nttenções , e pre
occupações inuteis. 
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fuita almas se chegam á. Sagrada Mesa 
sem se perguntar m qu<Jm vão r cabe r :  quem 
e que vem r e a quem vem ? como vem ? com 
que amor, e com que fins? . . . Oh ! quanto dôe 
na alma do Ministro de Deus ver muitos clll'i
tüos se che�arem á. . commu.n.hJ:io sem recolhi-

mento, sem fervor : põem-se de joelhos olhando 
para: um e ont:ro lado ,  batem nos peitos por
que é costume , e recebem o Senhor sem pen
sarem no que recebem ! A estes é gne se póde 
dizer o que Jesus dizja á mulher Samaritana: 
•vos adorais sem saber o que ado1·ais :  vos 
adoratis quod 11escilis l• (Jo. IV. 22.) Oh ! se 
soubesseis o dom de Deus ! E q_uem é quem 
vem a vos as almas I Outro ena vos. o re
colhimento ! Outra vossa fé ! Outro vos o 
amor ! E outros os proveitos de vossas com
muulJôes ! . . .  

4. - Da mesma falta de consideração nasce 
outra cousa que priva a muitas almas dos 
abundantes fructos da comm1mbão , e vem a 
ser o cahir e recahir voluntariamente, com ad
vertencia e consentimento em culpas verúaes : 
ão umas intenções torcidas, seus affe tos hu-

manos e qua i mnndanos, umas amizades pet'i
gosas que rão chegam a ser mas : são muni
zades, invejas, ou rivalidades, filhas do orgulho, 
ou do amor proprio , e mães de munnuraçõe , 
que níto passam de leves : verdade é <J.U6 mui
tas d'estas faltas se commettem pot· madver
t.encia , e por fi·aqueza e impedeição , e n'este 
caso não IJrivam dos efl'eitos da Santa Com
munhilo, que é o melhor meio para vencei-a"· ; 
l<ltatmente verdade é tambem que estas faltas 
v�niaes, mesmo sendo voluntarins nilo ch egam 
a fnzer ns communhões indignas nem a privar 
de sua g1·aça principal, mas chegam e bastmn 
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, 
para prh•ar as com.munhões de grandes fructos. 
Por tanto se queremos participar do copioso 
fructo que costumam gozar as almas santa 
em suas communhões, devemos avitar de cahir 
em falta alguma com advertencia , e de pro· 
posito ; e compensar , com actos de contnção 
e de amor, as faltas que escapam a nossa fra
gilidade. 

õ. - Santa Thereza, de til:o pura e elevada 
dout.rina que a Egreja lhe deu o titulo cele
stial , escreveu que a causa principal de que 
muitas almas se aproveitam pouco da frequente 
communhão , é não deter-se na companhia de 
tão Soberano Hospede , depois de o ter rece
bido dentro de nosso peito , não demorar-se a 
seus pés , como :Magdalena. a conversar com 
Elle , adorai-o , agradecer-Lhe , pedir-Lhe seus 
favores. 

Muitos no mesmo instante se distrabem com 
ouh·os pensamentos , tornam a suas occupa· 
ções e conversn.s e não se lembram da grande 
graça que receberam. Muitos nem sequer um 
quaTto de hora passam a dar - Lhe graças , e 
alguns até levantaJldo-se da Sagrada :Mesa, 
parecem imitar a Judas : sabem com o Sautis
simo Sacramento na boca e voltam as costa 
a Deus . . 

cEste é o tempo mais favoravel p!l.ra nego
ciar com Deus todos os bens dtzia , anta 
Thereza, é a occasião ma.i preciosa de alc.'tn
çarmos todas as gras:as porque depois da com
munllil:o Jesus - Chnsto enta - se na alma. 
como em seu throno e a convida a pedir-JJhe 
como o fez com o cego c1 Jericó dizenuo-The: 
que qneres qne eu te faça? Qtúd tibi vis (a· 
ciam? (Luc. xvn. 41.) Alma querida I filha. 
minha, que desejas de m1m ? Abre-me teu co-
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ração, pois eu vim para te conceder as graQ&S 
que me pedires. • 

G. - D'esta verdade concluis. . a insigne Doe
tora que depois da Communhão era o tempo 
mais opEortuno para pedir e goz:n· novos favo

s de Jesus , e que importava sobremaneira 
s.proveitar esses momentos dos qt1 aes depende 
nossa eternidade. 

O mesmo Jesus disse á. Sant11 Margarida de 
Cortona: 

•Eu trato como me tratam : quando com
mungas ,  procura estar a meus pés como Maria 
Ma<>dalena cheia de fé , de humildade e de 
!l.lllor, e sobre ti derramarei as graças de meu 
Cotação.� Que ventura não alcançou a Samaritana por 
uma breve conversão que teve só por s ó ,  com 
este amabilissimo Senhor ! que bens não rece
berá. na Santa Communhão a alma 9.ue souber 
aproveitar a real presença d'este Divino Hos
pede ! . . .  

0' Guardas de Honra , 6 Anjos do Sagrado 
Coração de Jesu 6 Filhos de Maria , ó Levi
tas, 6 Sace1·dotes do Senhot·, 6 .Almas Esposas 
de Jesus, avivai a fé , excitai vossa esperança, 
accendei vossa caridade pat·a clar a vosso 
Divino ijei as devidas graças depois do. Santa 
Communllão . . . Se puzessem em vossas mãos 
as chaves de mn ri quis imo thesouro ; dand -
vo um quarto de hora , para tirardes tudo 
quanto quizesseis , que pressa vos dari is em 
tirar mais e mais para vos enriquecer? 
Pois dar e Jesus-Cluisto a vossas almas pela 
Se.nLa Oommunhão que outra cousa é senão 

. dar-vos as chaves de todos os eus thesou
ros? ! . . . Aproveitai um tempo tão precio
so, pedi - Lhe favores ,  representai - Lhe todas 
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as vossas necessidades da alma e do corpo, e, 
hejaudo-Lbe os pés , dizei - Lbe com humilde 
confiança :  Senhor , meu bom Jesus , não Vos 
deixarei ir de minha casa, sem que me lanceis 
vossa. benção,  sem que me livreis de minhas 
culpas sem que cureis minhas feridas ,  sem 
que me armeis de vossas virtudes , sem que 
me an imeis de vossa vida! . . E commungando 
assim frequentemente eu vos asseguro que tira· 
reis de vossas communhões grandes e admira· 
veis effeitos. 

7. - Convém, emfim, advertir que algumas 
vezes acontece , por altissima Providencia de 
Deus,  operar o Santíssimo Sacramento seus 
divinos effeitos tão occultamente n'algumas 
almas que nem ellas o percebem , como acon· 
tece em uma planta., que vai tendo crescimento, 
sem se conhecer como cresce , n em quando 
cresce,  e que vemos depois que tem crescido. 
Pol' esta causa diz S. Lou1·enço Justiniano 
assim como o alimento corporal nos sustenta, 
e na idade propria nos faz crescer , ainda que 
o não advirtamos, assim tambem este inefi'avel 
Sacramento conforta , e renova a alma , com 
augmento de graça, ainda que o ni:\o sintamos. 
- E não devem deixat· a communhão frequente 
aquelle que não vem em si tão sensivelmente 
seu fructo, porque os que recebem mais a 
miudo este Divino �1anjar vivem mais anta· 
men e ,  mais fortalecidos na virtude, e se lhes 
passa todo o anno, e a muitos toda a vida sem 
tazerem· peccado mortal : ora o não cahir, e não 
tornar atraz, o con ervar a alma em peccndo 
grave, é um dos principaes effeitos d'este Sa· 
cram ento, como o notou o Concilio Tridentino, 
porque o Pão dos Anjos santifica não só 11 
alma , mas tambem o corpo , nos reve te d 
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pureza e de castidade, e nos da victoria. contra 
todas as tentações. 

O precioso dom da castidade e da pureza 
é um dos mais ricos effeitos da commu.nhão 
frequente que gera virgens , e conserva sem 
lesão alguma os corações virginaes no meio do 
rogo das tentações, como aos tres Menüws que 
entraram no fomo ardente de Babylonia e d'elle 
sahham mais puros e formosos do que en
traram. 

rn 
FRUCTOS DA COMMlfNHÃO ÉSPffilTUAL 

Muito ajuda a communhão espiritual pnTa 
obter a perfeição dos effeitos da commull-hil.o 
sacramental. Diz o a.ugelico Douto1· S. Tlwmaz 
que a communhão espiritual consisten'mn desejo 
ardente de receber a Jesus acramentado , e 
n'um amplexo amoroso como se já o bouves
semos recebido : sentença que o .Sagrado Con
cilio de Trento confirmou dizendo : c .A quelles 
que co=nngam espiritualmente , isto é que 
recebem com desejo o pão espi,·itual que se 
lhes offi rece , experimentam o seu fructo e 
n ilidade, qnando o desejam receber com a viva 
fé que obra por amor: }ide 11iva, quat per dilec· 
liouem operalur.» (Sessão XIII . C. 'VIII.) 

Se só com desejos se conseguisse no mun
do o ouro e a prata,  oh ! que poucos pobres 
haveria ! E que ch ia d ricos estaria a terra ! 
Ma.s o que Deus não qniz para as riquezas 
temporaes, que sito cau.·a de perdição das almas, 
o compensa misericordioso para as ri. quezas 
espiritnaes e ·eternas. Bast.a desejai-as com 

raor para obtel - as. Assim o manifestou o 
enhor a sua. querida S. Gertrudes Magoa. 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Mostrou-lhe Jesus em torno de seu throno 
muitas almas ricamente vestidas 1 e ornadl\8 
com preciosas joias e formosns pedrarias , e 
lhe disse que aquellas riquezas e ornatos tão 
resplandecentes significavam as graças e os 
i&vores que tinham essas almas recebendo ero 
premio de suas communhões espirituaes , e do 
grande desejo que tinham de commungar real
mente. 

1 

Estando n. mesma Santa. enferma 1 e não 
podendo ir commungar com as demais reli!jÍO· 
sa.s do convento ,  suspirava. com vivas anma.s, 
e ardentes desejos , e commungou espiritual
mente com tanto fervor que o Senhor lhe a.�
pareceu e lhe disse que tinha alcan9ado maJs 
graças com a sua. communhão espuitual do 
que todas as religiosas com as communhões 
reaes;  e eram todas fervorosas ! 

Verdade é que pela communhão sacramen· 
tal por si mesma , ex opere opera/o , por sua 
propria. virtude , se consegue mais graça do 
que pelt\ espiritual : porém tanto póde ser o 
fervor d'esta, tanta. a efficacia do desejo de re· 
ceber a. Jesus, tanta a disposição da alma, que 
esta. receba mais graça e mRls frncto do seu 
desejo d e  commungar realmente porém com 
pouca devoção e com pouco amor. 

Comquanto sejRlD agt·ada.veis a Deus estas 
repetidas e fervorosas communhões espirituaes 
e quantas graças por meio d'ellas se recebam, 
assaz o provam os exemplos dos Santos , que 
por este meio flzerRlD tão rapidos progressos 
no caminho da perfeição. A B. Margarida. 
Maria aconselhava que se fizesse 33 commu
nhões espirituaes por clia , e promettia á 
alma. que tomasse esta piedosa pratica taes 
graças e favores do Sagrado Coração de Jesus 
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�oe em pouco tempo se tornaria toda pura. e 
lllllocente , agradavel a. seu Divino Esposo e 
toda arrimada de sua vida de amor , de 1·ecta. 
intenção de procurar só a Deus , e de perten
cer-Lhe totalmente para sempre. 

O que essa fervorosa v1rgem a.consellia, 
ella. o praticava com perfeição , e com immen
sos fi·uctos e ine:ffa.vel suavidade. Pois sendo 
esta devoção tão util, nenhuma ha que seja 
mais facil. 

Por isso dizia a B. J oanua da Cruz, que a 
communhão espiritual se póde fa zer não r;ó
mente em todas as Mis as que se ouvem, mas 
muitas vezes durante cada Missa , e muitas 
vezes a qualquer hora do dia , pela manh ã ,  á 
tarde, á noite, na Egrejo. ,  ou em seu aposento, 
no trabalho, ou no descanço, até tomando sua 
refeiçilo , como tomando seu recreio , e sem 
estar em jejum , e sem que ninguem veja n m 
!aiba! Oh I quanta almas, com esta saudavel 
pratica se elevaram á mais minente santidade !  

Da mesma B .  Joanna da Cruz diz seu hl -

toriador que tão a miudo fazia e repetja as 
eommunhões espirituaes que toda sua vida 
era uma communbão espiri ual continua. E 
tanto agradou ao Senhor esse ardor santo de 
recebei-o sacramenta.do que para recompen
sal-o operou a favor d'ella estupendos pro 

digios , e um dia lhe disse que todas as ve
zes que communga.va espiritualmente recebia 
em sua alma a mesma graça que tivera rece
bido se commungasse realmente ! . . . cO h !  
meu Senhor, respondia-Lhe a Sau a ,  abrasada 
em amor, ó meu Jesus, que fR.vor não é este ? 
E que bom modo de commllllgar sem er vista, 
sem pedir licença a meu pai espiri ual , e sem 

e dar cuidadq ! Que grande fortuna é esta 
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pois que em solidão vindes á. minha alma, ma 
alimentais , fallais ao coração , sem temer que 
me possam notar, sem murmurar de mim, po
dendo eu assim co:tnmunga.r quantas vezes qui· 
zer no dia ! • 

• Oh ! que felicidade tão velitUl'o. a· e 
esta! . . .  Eu não teria podido viver, exclamava 
a B. Agueda da. Cruz, da ordem de S. Domin
gos 1 eu teria morri do de saudades de Jesus, 

- se men confessor não me tivesse ensinado 
este modo de communhão espiritual ! • E de 
tal fórma ardia no amor do seu Jesus Sacra· 
mentado que de dia e de noite não cessava de 
commuugar espiritualmente. 
· 0' almas ditosas, e quan as são as que pro

cm·am imitar-vos? N'este santo desejo devam 
inflammar - se as Guardas de Honra repetindo 
com a maior fi:equeocia possível a seguinte 
formula ele commuohão espiritual : 

•Creio , meu Jesu s ,  que estais no SS. Sa.
cramento : adoro · Vos com toda minha alma, 

' amo-Vos com todo meu coração ! Vinde a mim, 
que muito desejo receber-Vos . Vind e ,  1.01\U 
Jesus, vincle, meu bem, e meu amc;>r ! Eu Vos 
abraço estreitamente ! ! ! ão Vos au enteia 
de mim ! Eu não me quero separar mais de 
Vós ! nem de vossa vontade ,  nem de vo so 
amor! • 
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CAPITULO XVII 
Visitas ao Santlsslmo Sacramento e � Santisslma Virgem 

Senhora Nossa 
"" Yenite ad t:n.e omnu!to 
.- ViJute a mim todos. • 

1 MATH. XI. 28. 
I 

NOVO APPELLO Á GUARDA DE HONRA 

O' Santo Tabernaúulo em flUe reside nosso bom 
Jesus Sacramentado e1s o posto principal 

de amor e de reparaç.ão da Guarda de Honra ! 
Jesus Hostia que se o:fferece dia e noite a seu 
eterno Pai , em adoração e acção de graça , 
em expiação dos nossos peccados e petiçiio das 
graças necessario.s á 'nossa alvaç.íto ! 

No silencio do Sacrario o Divino Redemp
ior a todos cham.a, todos convida , para dar a 
todos allivio , forço. , consolação nos tl·a ballios 
dR vida. Poncos , porém , escutam a voz do 
Bom Pastor, e o di v i no co.ptivo d seu :�.mor 
permanece solitario em muitos do seus Ta.ber
naculos ! 

Ü' Ce"Ueira dOS homens ! Ó pouca fé dos 
christãos !  ó esquecimento fatal ! 

Um Deus predigo de si me mo, se reduz 
por nosso amor ao estado em que o vemos 
sobre nossos alta·res, e os homens mdi:fferentes1 
frios e insensíveis a tanto amor deixam qua.st 

empre desertas muitas Egrejas em qne mora 
e por elles se offerece o Deus do Céo , Jesus 
Sacramentado ! 

Vinde ó Guardas de Homa vinda dar-Lhe 
gloria ,  amo r ,  reparação ! Viu de visitar , 1·eco
nhecer, adorar, agradecer e cousolar vo o Rei 
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!l.bandonado ! Vinda a seus pés derramar vo · 

sos piedosos corações , e reparar a ingratidão, 
e desp re zo ou esquecimento da maior parte 
dos christãos , e as irreverencias e ·profanações 
de muitos, que só de christão tem o nome ! 

Vinda todo os dias, se possível fôr! Vin
da, com amor mais ardente, nos dias de solemne 
Reparação , em que Jesus exposto, do alto de 
seu throno de misericordia ,  vós chama e vos 
espera, com o Coração 'aberto para. derramar 
sobre vós os thesouros de sua caridade ! . . . 
Vinde, almas consoladoras do Coração ferido 
de Jf'sus ! Viude, victimas reparadoras de seu 
amor desprezado! Ouvi com que ternura , do 
Ta.bernaculo em que por nós reside, e se Divi
no Coração convida. a cada uma das almas de 
sua querida Guarda. de Honra a renovarem to· 
dos os dias sua visita real ou espiritual a seu 
amor acramen ado. 

II 
COKVlTE DE AMOR, OU OM Q.UARTO DE HORA AOS PÉS DE JESUS SACRAMENTADO 

Vem, minha filha, vem buscar em meu Co· 
ração as gra�as que tanto desejo communicaa·· 
te por este Sacramento do meu amor. ' Pa:ra 
agradar-me não é preciso ter muita scienoia. 
Basta amar-me, e querer nruar-me muito. 

Basta. abrir-me teu coração, e communioar· 
me todos os teus desejos. Vem , minl1a filha, 
fa.Ua-me com singeleza , como a teu mais in
timo amigo. 

1.0 - Ntio tens lu nin.guem que me queiras 
recomme11dar? Dize - me o nome de tens pais, 
parentes, irmãos, irmãs, e amigos . . . Dize-me 
o que desejas que E;u faça para cada um 
d'elles· . . .  
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Pede muito, muito a meu Ooração : agradam
me as almas &"enerosas que se empenham a 
favor dos proxrmos. 

Falia-me nos pobres que quizéras alliviar . . 
nos doentes que quizéras remediar' . . .  nos máo 
que quizéras converter . . .  nos desaffectos que 
� queres reconciliar . . . Faze-me por todos 
uma fervorosa oração . Lembra - me que pro
metti ouvir a. supplica. nascida do coração. E 
d'onde nasce a que fazemos pelos que amamos 
s que nos amam ? . . .  

2.o - Não tens tu nada que pedir·me para 
ti? . - Escrev e ,  se quizeres ,  uma longa lista 
de todas as precisões de tua alma, e vem lêl
a a meu Oora.ção. 

Dize-me com franqueza quanto so:ffres da 
soberba, da sensualidade, do eg:oismo, da. sus
ceptibilidade, da fraqueza e da. toconstancia. ! . .  

Pede meu auxilio, pois eu virei valer-te nos 
esforços que fazes por corrigir-te. 

Pobre filha, não desanimes ! . . .  não te en
ver�onhes ! Ra muitos escolhidos no Oéo , e 
mwtos Santos que tinham na terra. os defeitos 
que tu tens ! Mas pediram-me . . . Entregaram
se a meu Ooração I . . . Receberam-me com fé, 
n'este meu Sacramento . . . .A. pouco e pouco 
aa emendaram e santificaram-se ! . . .  

Nilo hesites, pobreziuba, posso valer-te em 
lndo e por tudo : pede-me com toda confiança: 
bens espirituaes e corpora.es : saude, memoria, 
iuizo, vmtura . . .  Quando são nteis estes bens 
i santificação das almas, os concedo com pra
�er . . .  Filha minha , que desejas hoje, de 
mim? . . •  Ah l se soubesses quanto bem en te 
quero e desejo fazer-te ! . . .  

Orumla a. 11onra. 2B 
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S.o - Não tms tu algmn projecfo qu� ft 
preoccupe? - Conta - me tudo , por miudo :  em 
que pensas ? . . . O que pretendes , que gosto 
queres dar, que bem queres fazer a teu irmão, 
a tna irmã, aos que te governam ? . . . 

E por mim, filha. minha, por meu amor, não 
tens algum pensamento de zelo ? . . . E pela 
salvação d'a.quelles que amas , e que de mim 
se esquecem, nada tens que pedir? Nada que 
fazer ?  . . .  

Dize-me , por quem te interessas tu ? Que 
motivo te leva ? De que meio queres lançar 
mão? . . . 

Conta- me tuas infelicidades , eu· te direi a 
causa d'ellas. 

De quem queres a protecção ? . . . Filha 
minha, eu sou o Senhor dos corações, e os levo 
com suavidade para onde quero . . .  Confia-te 
em mim l . . . Eu disporei a teu favor aquelles 
que te são necessarios . . .  

4.0 Não te1�s tu desgosto algum? - Ahl 
filha minha , conta - me tuas penas ! Quem te 

b ') Q t ? Q a oJTeceu.  . . . nem e aggravou . : .  . uem 
offendeu teu amo1· p1·oprio ?  . . . Quem te des-
prej':ou ? . . . Conta-me tudo, e dize-me que tndo 
perdoas . . .  tudo esqueces . . . E eu te aben-
çoarei. 

I 

Receias alguma provação ? . . . Sentes algum 
d'aquelles temores que não se explicam , mas 
muito penalizam ? . . . Confia-te plenamente em 
meu Cora ção ! . . . Entrega - te toda a minha 
Providencial Aqui estou! . . . Tudo sei! . . . .  
tud9 vejo_ . . , nunca te abandonarei ! . . . Soffres, 
tu a indifferença 1 o desprezo de corttções que 
outr'ora te amaram? . . . Roga por elles, e 
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os mudarei , se forem uteis para tua. santifi
cação ! . . .  

6.0 - Não tens tu algtlmtJ alegria de que 
mt dés parte? ·- Porque não me vens contar 
!nas felicidades ? . . . Que e O que te CODSO· 
loo! . . .  O que te fez sorrir? . . . O que te 
&lliviou o coração ? . . .  O que deu-t.e alegria ?  . . .  
Pois sabe que todo bem que te acontece pro
eede de meu Ooravito : porque não vens agra
decer-me ? Filha minha, a gratidão te alcan
çará sempre novos beneficios. O Nconheci
mento faz descer do Céo o orvalho da graça. 
O bemfeitor gosta. que sejam lembradas suas 
bondades. Sê grata, minha filha, e consolarás 
men 001·ação. 

6.' - Emfim, uão tens ltl alguma promessa 
'{llt jazer-me? - Eu leio, não o ignoras, no mais 
mtimo .de teu coravão :  engana-se aos homens, 
mas a Deus ninguem engan a :  responde - me 
pois, com sinceridade : 

Promettes - me' , filha minha ,  não te expô1· 
mais á. occasião de .Peccar ? Promettes-me pri 
var-te d 'aquelles obJectos que te possam fazer 
mal? . . . Promettes -me. não fazer mais leit1n·a 
peri�osas, nem conside1·ar pinturas que exaltem 
ll!a Imaginação, e pertm·bem teu coração? . . .  
Promettes -me renunciar á amizade d'aquella 
pessoa cuja presença compromette a paz de tua alma? . . . 

Promettes- me er amavel e bemfazej a  com 
&q_nellas pessoas que offenderem teu amor pro
pno? . . . 

Ahl filha minha, promette-me ! . . . E vem 
cada dia buscar em meu Coração a força de 
cumprir tuas promessas, pois eu tambem pro· 
metto ajuda.r-te ! . . .  
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7,0 - D•ora em diante, com m11.iR dedicayão, 

com mais obediencia e fervor entre&'a-te a teua 
habalhos diarioa : sê modesta, silenc1osa, resig
nado. , submissa 1 caridosa e paciente. Ama, 
ama muito a Virgem Santissima 1 Mãe minha 
immaculada, e tudo sacrifica para se(·es verda· 
deira filha de Maria. Amaubã vem ainda visi
tar-me, vem offerecer-me um coração mais de
dicado e mais amante do que hoje ! 

Amanhã terei para dar - te novas graças e 
novos dons de meu amor. 

III 
ORAÇÃO DE S. jLIGORIO PARA AS VISITAS AO SAN· 

TISSIMO SACRAMENTO E Á MARIA SANTISSIMA 
Primeira oração para a visita ao Santíssimo 

Sacramento 
Senhor meu Jesus - Christo , que pelo amor 

que tendes aos homens, estais n01te e dia n'este 
Sacramento todo cheio de piedade e de amor, 
esperando, chamando, e acolh endo todos aquel
les que vem visitar-V os, eu V os cre�o presente 
no Sacramento do Altar, eu Vos adoro do abys
mo do meu nada, e Vos dou g1·aço.s por todo s 
os beneficios que me tendes faito ; especialme.nte 
por Vós mesmo Vos terdes dado a mim n'este 
Sacramento ,  e por m e  terdes concedido por 
Advogada vossa M:ile Maria Santíssima, e cha
mado a visitar - Vos n'esta Egreja. Eu hoje 
saudo o vosso amantíssimo Coração , e minha 
intenção é fazel-o por tres motivos. Primeiro, 
em acção de graças por esta grande da.diva. 
Segundo, para. compensar- Vos de todas as in
jurias que tendes recebido de todos os vossos 
inimigos n'este Sacramento. Terceiro , com a 
intenção de n'esta. visita adorar -Vos em todos 
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o lagares da torra, onde Vós sa.cra.mentado 
estais menos reverenciado e em maior aban
dono. Jesus meu, amo-V os com todo o cora
ção. Eu me an-ependo de ter no passado ta.n
la.s vezes de gostado a. vossa bondade in:finita. 
Proponho com a vossa graya nunca mais offen
der-Vos para o futuro : e no presente. Misera
vel qual sou eu me consagro todo a Vós , e 
Vos dou toda a mi,nha vontade, a.ffectos, dese
jos , e todas minhas cousa.s. De hoje em di
ante fazei Vós de mim e de tudo o que me 
pertence, aquillo que fôr de vosso agrado. Só 
Vos peço e quero vosso santo amor 1 a perse
verança final , e o per eito cumprnnento de 
vossa vontade. Recommendo-Vos as Almas do 
Purgatorio, especi,!l-lmente as mais devotas do 

e.ntissimo Sacramento e de Maria Santíssima. 
Rece=endo- Vos tambem os pobres peccado
res. Desejo finalmente unir, meu querido Sal
vador, todos os meus affectos com os do vosso 
amorosissimo Coração, e assim unidos os offereço 
e. vosso Eterno Pai, e Lhe peço em vosso no
me, que por vosso amor os acceite e attenda. 
Amen. N. B. - O SS.  P. Pio IX concedeu 300 
dias de indulgencia cada vez que se rezal· R 
oração precedente na visita ao Santíssimo Sa
cramento, ou a seg__uinte na visita á. Maria San
tis ima; e uma inctulgencia. planaria. , uma vez 
por m�z, a quem praticar uma ou outro d'estns 
�ro�- . 

Segunda oração para a visita á Maria 
Sanlt"ssima 

Santissima Virgem Imma.cula.da. , Maria mi
nha. Mãe , , a vós que sois a Mãe de men Se

or, a lla.inh11- do mundo , a Advogada. , A-
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esperança, o refugio dos pecca.dores, recorro eu 
hoje, que sou o mais misera.vel de todos. Adoro
vos, 6 grande Raiuha, e vos dou graças pelos 
beneficios que até o presente me tendes feito ; 
especialmente por me terdes livrado do inferno 
que tantas vezes tenho meTecido. 

Eu vos amo , Senhora amabilissima, e pelo 
amor que vos tenho, prometto servir-vos sem
pre, e f'a1·ei quanto :eossa para que tambem o 
outros vos amem. Em vós ponho todas as 
minhas esperanças , toda a minha salvação ; 
a.cceitai-me por vosso servo , e acolhei-me de
baixo do vosso manto , vós que sois Mãe de 
Mise:ricordia. E já que sois tã.o poderosa pa.ra 
com Deus , livrai - me de todas as tÉmtações , e 
alcançai-me tambem a força de vencel-as attlj 
á morte. A vós peço o verdadeiro amor de 
J esus-Ohristo. De vós espero uma. boa morte. 

Minha Mãe, pelo amor que tendes a. Deus, 
vos peço que me ajudeis sempre , mas princi

palmente no ultimo momento da minha vida. 
Não me desampareis emquanto me não virdes 
já salvo no Oéo a bemdizer-vos e a cant"ar as 
vossas misericordias por toda a eternidade. 

Ame11. Assim seja, a sim seja !  

I V  
AIJPH.AÇÕES E RBPARAÇÕE S A JESUS SACRA:MEN'l'AOO 

1 .• Eu Vos adoro profundamente, 6 meu Jesus 
Sacrameota.do, reconheço-Vos p or Deus e homem 
verdadeiro , e com este acto de adoração tenho 
tenyão de snpprir a frieza. de tantos e tantos 
chl'lstãos que ao passarem diante de vossos 
templos, e algumas vezes mesmo diante do sa
grado vaso , em que Vos dignais de estar, 
toda a hora , em uma amorosa impaciencia 
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Vos commuuicardas aos vossos fiei , nem o.o 
menos Vos saudam, e com sua indifferença se 
mostram , como os Hebreus no deserto , nau
seados d'este celeste manuá , e offereço- Vos o 
pre ciosissimo sangue, que derramastes da chaga 
do vosso pé esquerdo , em reparação de tão 
insupportavel tibieza, e dentro d'esta chaga re
pito mil e mil vezes : Graças e louvores se 
Jiem a todo o rnow�ento ao Santissimo e Divi· 
nissimo Sacramento. 

P. .,  Ave M. � Gloria Patri. 

2.' Eu Vos adoro profLmdarueute , o meu 
Jesus ; recoubeço-Vos p1·esente no Sacramento 
e com este acto de adoração tenho tenção de 
opprir o desconhecimento de tautos christãos, 

que vendo-Vos ir a visitat· os pobres enfermos, 
para ser o seu conforto na grande viagem para 
a eternidade, vos d ixam passar sem cortejar
Vos, e apenas se dignam de fazer um acto de 
externa adoração ; e offereço-Vos em repa1·ação 
da tamanha frieza o sangu e preciosíssimo que 
darra.masles da cl1aga do vosso pé direito, 
dentro da qual repito mil e mil vezes : Graças 
e louvores, etc . 

. N., Ave M. e Glor. P. 
3.' Eu Vos ado\o profundamente , ó meu 

Jesus , verdadeiro pão de vidn. eterna, e com 
esta adora.ção tenho tenç.''l.o de compensar as 
muitas feridas que o vo so Corayii.o soffre cada 
dia , llela profana cão das Egrejas , onde Vog 
dignaiS de estar aebaixo das especies sacra
mentaes, para ser nmado e adorado ele vossos 
fieis ; e Vos offereço em 1·epamção de tantas 
irreverencia.s, o preciosíssimo Sangue que der
fllffi.!l.Stes da. chaga. da vossa. mão esquerda, 
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dentro da qual repito a todo o instante : Grarns 
e louvores, etc. 

P. N., A v e M. e Glor. P. 
4.• Eu Vos adoro profundamente, ó meu Je

sus, pão vivo descido do Céo, e com este act� 
de adoração tenho tenção de supprir tantas e 
tant.as irreverencias �ue por todo o dia com
mettem os vossos fieiS ao assi tirem á. Santa 
Missa 1 na qual por excesso de amor renovais 
o mesmo Sacrificio , posto que incruento , que 
haveis completado no Calvario, por nossa sal
vação ; e V os offereço , em 'repanJ.ção de tanta 
iDgratidã.o, o Sangue preciossimo de vossa mão 
direita, dentro da llual reuno a miDha voz il.s 
dos Anjos, que Vos fazem devota corôa, dizendo 
juntamente com elles : Graças e louvores, etc. 

P. N., Ave M. e Glor. P. 
5.• Eu Vos adoro profundamente , 6 meu 

Jesus, verdadeira victima. de expiação de nos· 
soe peccados, e Vos offereço este acto de ado· 
ração em compensa9ão dos ·sa.crilegos ultrages, 
que recebeis de tantos christ.ãos ingratós, que 
se atrevem a chegar-se a receber-Vos na Oom
munbã.o, estando sua alma em peccado mortal. 
Em t·eparação de tão a.bominaveis sa.crilegios, 
Vos offereço as ultimas gottas de vosso pre
cioso Sangue que derramastes da chaga do 
lado , dentro da qual venho adorar -Vos , bem· 
dizer-Vos e amar-Vos e repetir juntamente com 
todas as almas devotas do Santissimo Sacra
mento: Graças e louvores, etc. 

P. N., Ave M. e Glor. P . 
. O SS. P. Pio VII concedeu 800 dias de In

dulgencia cada vez que se rezar as cinco ora· 
ç.ões q:ue precedem. 
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ORAQÃO DEVOTlSSIMA DE S. CAE'fANO PARA VISITAR 
O SANTISSIMO SACRAMENTO 

Quem visitar o Santissimo Sacramento e 
reza.r a seguinte oração póde lucrar tres ricas 
lndulg-encias : - 1. • Uma indulgencia. planaria 
n& pnmeira Quinta-Feira de cada mez , tendo 
commungado n'esse dia. 

2.' 7 annos e 7 quarentenas em qualquer 
Quinta-Feira do anno, tendo commungado. 

s.• 100 dias de induJgencia em gualquet· 
outro dia em que se visite o Santissnno Sa
cramento. 

Oração. - Lançai os olhos, 6 Senhof lá. do 
vosso Santuario (Deut. 26. 14.) e excelsa 1a
bitaç.ão do Céos, vêde esta. Sacrosanta. Hostia, 

9.ue Vos offerece nosso grande Pontífice e Sa.n
t.issimo Filho vosso; o Senhor Jesus - Christo, 
em satisfação dos pecca.dos de seus irmàos, 
e deixai a.pplacar a vossa justa ira. contra a 
multidão de nossa malícia. Eis ahi a voz do 
Sangue de nosso irmão Jesus-Christo, que está 
chlllllando a Vós desde a Cruz. Escutai-a., Se
nhor, (Dom. 9. 19. ) ;  applacai-Vos, Senhor ; atten
dei, e sem detenção as�im o fazei, em respoit(l 
a Vós mesmo, 6 meu Deus, porque vosso anto 

ome é invocado sobre esta Cidade e sobre 
o vosso povo, e. usai comnosco de vossa in
sondava! misericordia. Àmen. 

VI 
TRES OF.FERTAS DO PllEOIOSlSSDlO SANGOE DE 

NOSSO SENHOR JESUS· CBRISTO 
O SS. P. Pio IX concedeu 800 dias de In

dnlgeocia cada vez que se recitarem as segnin
las offertas , com a oração á Santissima. Vir-
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gem, e uma Indulgencia. planaria por mez n'um 
dia de Communhilo : 

1 .  • Eterno PadTe, eu Vos offeTeço o precio
sisl;iimo Sangue de Jesus-Christo em união da 
Santíssima Virgem immac"ulada, e em seu nome ; 

m união e em nome de todos os Berna-ventura
dos de Céo, e de todos os escolhidos da terra, 
em acção de gl·aças pelos dons e privilegias 
de que o enriquecestes, e tambem a vossa obe
dientisaima Filha , particularmente de sua im
maculada Conceição. E Vos offereço igual· 
mente este precioso Sangue pela conversão dos 
pobres peccadores, pela propagação e exaltação 
fla Santa Egreja, pela conservaÇÃo e prosperi
dade do Summo Pontífice Romano, e conforme 
as sua intenções. 

Gloria Patri, etc. 
2.• Verbo eterno e incarnado , eu Vos offe

l"6vo vosso preciosíssimo Sangue em união da 
Santíssima Virgem immaculada , e em seu no
me, e em união e nome de todos os Betna· 
venturados do Céo , e de todos os escolhidos 
da terra em acyão de graças pelos dons e 
privilegies com que a enTiqueceste s , . como 11 
vossa amorosíssima Mãe, particularmente pela sua. immaculada Conceição. E Vos o:lferecn 
tambem este precioso Sangue pela conversão 
dos peccadores e exaltayão da Santa Egreja, 
pela conservação e prosperidade do Summo 
Pontí fice Romano, e segundo as suas intenções. 

Gloria Patri, etc. 
S.• Eterno Espírito Santo , eu Vos offereço 

o S angue preciosíssimo de Jesus- ChTisto em 
união d.a. Santíssima. Virgem immaculada, e em 
seu nome, e em·uniilo e llome de todos os Bem
aventurados do Céo , e de todos os escolhidos 
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da terra, em acção de graças pelos dons o pri
vi e�ios com que a enriquecestes, como a vo a 
fidelissima Esposa 1 particularmente pela sua 
immaculada Conceição. E Vos offereço lam
bem este precioso Sangue pela conversão dos 
pobres pecca.dores , pela propagação e exal 
t.ação da Santa. Egreja , pela conservação u 
prosperidade do Snmmo Pontifica ,  e segundo 
as suas intenções. 

Gto"ria Patri, etc. 

ORAÇÃO Á SANTJSSIMA. VrRGE t 
0' immacnlada Mãe de Deus , anti.ssima 

Virgem Maria , pelo amor q 1e tendss a Deu�, 
e pela gratidão que Lhe consagrastes por tantn» 
graçn.s e favo1·es , ele que por Elle ·fostes en
riquecida ,  especialmente pelo si.ngularissimu 
privilegio dn vossa immaculada Concei.;.ào ,  e 
pelos infinitos merecimentos de Je us-Cb1·isto, 
vosso Divino Filho e nosso Senhor , vos pedi
mos e conjuramos que nos alcanceis a mais 
perfeita e cOJlstante devoção para comvosco, 
e uma plena confiança de que receberemos, por 
vos a poderosissirnt\ intercessão, todas as gra
ças que imploramos, ficando desde agora muit.o 
certo de qu e as consegtüremos de vossa im
mensa. bon dade, e com o coração t.rasbordanrl u 
de jubilo e de re�onhecimento vos veneramo�", 
repeti.m1o a saudação que vo. dirigio o Ar-
chanjo Gabriel: Ave Maria, etc. 
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CAPITULO XVIII 

Canticos da Gnarda do Honra 

• Afi1trit:.ortlias Dmnini i" tzlmwm c«tl.ltlbu. ll 
.. Eternnmente cant.a.rel as miseriCo\·d_ias do Senh 1 � ,  

(P11. 88, ! .) 
I 

APPJ::LLO A GUARDA DE HONRA 
Vo!!lile el vidtl� optra Dominó ! (Ps. -15, 9.) 

b!usica Lambillolte N. 47. ü• Parte : - o· (.\·el ! 

CORO 
O' Guarda, ó Guarda, 6 Batalhão sagTaJo, 

Vem consolar Jesus, e eu bom Cornçàu ! 
Guarda de Honra, gloria, amo1·, repa1·ação 

A teu Jesus amado ! . . .  (Bis) 

Vem, 6 Guarda, vem auorar 
O Coração por nós ferido, 
De Jesus nos o Pai querido! 
Sua gloria vem reparar ! 
No Ceo os Anjos cantão : 
c Victoria! Eterna Luz ! . .  . 
• Gloria, amor a Jesu ! . . . • 

No Céo os Santos o exaltào 
Como a seu Deus e Salvador ! 

Vem, ó Guarda da Honra, Lhe dar teu amor! 
0' Guarda, 6 Guarda, ó Batalhão sagrado, 
Vem consolar Jesus e seu bom Coração ! 
Guarda de Honra, gloria, amor, repa1·a.yã.o 

A teu Jesu s amado ! . .  , (Bis) 
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1 
Q.ne. voz me chama ? 
E me imflamma ? 

Jesus, eis-me aqui ! . . . Eu quero te amar ! 
Te bemdizer, Te supplicar ! . . .  

0' Deus de amor, no mundo és ofl'enfl i ,l o, 
Com ce"'uaira infernal ! 

Eu quero consolar teu Coração f<ll'ido I . . .  
D11.r-te o meu, agl'll.decido, 
E com amor mais filial . . . . 

2 

Amo e adoro, 
Rogo e imploro 

o· meu J eSl.ls, teu bom, teu doce Coração ! 
Quero lhe dar reparação ! . . . 

o• Coração, em amor inflammado, 
Vem o meu abrasar ! 

Meu coração é teu ! Já te foi consagrado !  . .  
Mas com fervor mais abra ado 
Quer oempre em Ti mais s'in.flammar ! 

Bemdita hora, 
Do Céo aurora. 

3 

a qual,  ó bom J esÚ , em tua Guat·da eutrei ! 
Na qual a Ti me consagrei. 
P'ra te servir em toda minha vid•t, 
Dar-te gloria e louvor ! 

P'ra este fim por Ti minh' alma foi remida ! 
Por tal favor agradecida 
Gua.rdar-te-ha eterno amor ! . . .  
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II 

I>USSÃO DA GUARDA DE HONRA 
Mueica Lrunbillote - Choix. - N. 150: li "'"'I pour moi. 

•Dignw UI �gnw qui occúru est =:ipm 
d honort:m, ct gloriam t tt btttedr"dionem.• (APOC. V. 12.) 

1 
Glol'io. :1. Jesus ! Seu Coração Sagrad,, 
Fez um a.ppelo á. nossa devoção! _ 

Quer ser por nós amado e gloriado, 
E nos confia essa bella missão ! 

CORO 
Nossa fé Vos adora.! 
Nosso amor Vos implora 

Ü' bom Jesus, nossa nobre missão 
E' dar-Vos gloria, amor, reparação . . .  (Bis.) 

2 
Gl01·ia a Jesus l E' a missão sagrada, 
E' o canto dos Anjos do Senhor ! . . .  

E' a missão da Guarda dedicada 
A seu Jesus, a seu bom Redemptor ! 

3 
Gloria a Jesus ! Seu sangue den·amado 
Offereceu , na cru z, p'l'a. nos remir ! 
Seu Coração por nós foi traspassado, 
Com que fervor o devemos servir ! 

4 
Gloria a Jesus ! E' honra verdadeira 
O bem servir na Guarda até morrer ! . . .  
Seu Coração será. nossa bandeira, 
Com ella sempre esperemos vencer ! 
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Gloria a Jesus ! E reine em nossas almas 
O seu amante e doce Coração ! 
De seu amor abrasem-nos a�J chammas, 
Na mais constante e fiel devoção ! 

6 
Gloria a Jesus ! E' canto da victoria 
Que sua Guarda ha de sempre ganl1ar '  
E' o signal d a  triumpho.nte gloria, 
Qne lá no Ceo h a de sempre gozar! 

IH 
QUEIXAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS A SUA 

GUARDA DE RONRA 

MWiica Lambilotte - N. 2 1 .  2• Parte: J)éjà wul �enuu. 
• . . . & qu( CtJn.solardur. d non inomi! . .. . 

(P9. OS, 2f•.) 
1 

O, vós, que andais n'esta vida, 
Todos parai e attendei � 

Escutai o gemido e a voz dolorida 
Do vosso bom Jesus ! Seu amor comprendei ! 
Me.s tu, ó pia Guarda, ó Bo.talb11.o querido , 
Escuta, attende mais a teu bom Salvador ! 
Contempla o Coração na cruz por nós ferido, 

Vem ouvlr seu clamor ! 

CORO 

0' Guarda, adora no Sacrario 
Jesus captivo de amor ! 
Vem consolar n'este Oalvario 
Seu novo martyrio de dôr! - (Bis.) 
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• 0 '  almas, ouvi minhas queL-ra.s, 
Nos diz Jesus em seu altar : 

• Minha Guarda, porque sem consolo me deixas�  
�Eu quero sobre ti meu amor desca.nça.r ! . . · 

•No mundo sempre sou com odio persE>gcido! . .  
- Quem me consolará. de tanta ingratidão ? . . . 
•De ti, ó Guarda, espero, !Lmor agradecido, 

• E fiel devoçã<> ! . . . 
· 

3 
•No mundo, sem fé, desprezacl.o 
· Meu Sacramento de amor, 

• Por ingratos cluistii.os é , sem dó , profanado, 
• E almas ' que amei me causão grande dôr I . . .  
· Ai ! quanto sacrilegio ! Ai quanta irreverencia! . .  
•Orneis, porque feris meu doce Coraçil.o ? 
• Que mal , que mal vos fez? !  Tão cheio de 

clemencia, 
•De divina affeiyão ! 

4 

•A dôr que me · é mais sensível, 
• Que ma1s me fere o CorR.ção, 

•E' so:ffrer a. frieza, o desc�uido indizível ' 

• De quem me deve amar com maior gratidão ! 
• Almas que me ouvis , fieis da. minha Guarda, 
• Chegai a meu Altar, vinde me consolar ! . . .  
•Eu vim vos dar amor, e quero só que arda 

•Sempre mais, sem cessar !  . . .  • 

5 
Que dôr, ó Jesus, Vos causamos 
Com nossa vil ingratidão ! , 

Perdoai, 6 Senhor, a Vós nos consagramos, 
P'ra sempre Vos amar, com JLa.is dediça.ção l 
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Gloria ! Reparação Amor Vos seja dado ! . 
Jesus, no Sacramento, em que por nós moreis ! . . 
B vosso Coração por todo seja amado , 

�ernpt·e mais ! . . . Semprfl mai ! . . .  
IV 

O.E'FlCIOS DA GUARDA DE HONRA 
llmrl03 Lambilo�te -- N. 11. 2• Pnrtll : UniJ aux CO/Ietrl• Omni: t rnr adoret te. tt p$0llat tibi ! . (Ps. G5, 1.) 

1 
Vinde, ó Gu arda.·, com piedad�->, 
Oonsolar o bom Pn-sto1· ! 
Vinde com :fidelidade, 
Consagrar· Lhe vosso a1 o1· ! 

corw 
Seja. amado, 

E lonvado 
De J esus o Coração ! 

Adoremos !  
E Lhe demos 

Gloria,, amor, reparaçii.o ! 

2 
E' Jesm; q•te vos couvidn 
A Lhe d11.r consolação, 
A formar Guarcl' escoJhlcln. 
P•m· honrar seu Oo:ra•,ll.o ! 

s 
O bom Gu arda se dedica 
A leva�· a sua Cruz ! 
�eus trabalhos santifiCR. 
Por amor de seu Jesus ! 

Glttlnlll ti� l!onrn. 24 
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4 

O bom Guarda. bem traba.Dla, 
Soffre com resignação ! 
E invoca, na batalha, 
De Jesus o Coração ! 

5 
A Jesus tudo offerece 
Com piedade e com amor ! 
Por Jesu s tudo padece, 
E' nm Anjo de fervor I 

6 
Sêde Anjos de paciencia, 
D'humildade e mansidão, 
De fiel obediencia, 
De silencio e oração ! 

7 
Sêde Anjos de pw·eza, 
De modest.ia virginal, 
Vencereis com fortaleza 
Toda prova, todo mal ! 

8 
Sêde Anjos vigilantes, 
Combatei e trabalhai ! 
Sêde fortes e constantes, 
Com Jesus soffrer, amai ! 

v 
FJDELl.DADE DA GUARDA DE BONitA 

Mneicn LR.mbilott - N. ,O. 2• Parto : QtUI b•·uil . . .  
Jn attrnu.m uo11 o�lir®rrl (Pa. 1181 �3.) 

1 
Fidelidade promettemos 
A vosso amante Coração! 
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0' Jesus, com dedicação, . 
Até morrer V os serviremos ! 

ESTIUBILBO E CORO 
Eis-nos aqui p'ra Vos amar ! 
Jamais, jamais deixaremos a gloria 
De combater por vosso altar ! . . .  
E Vós sereis nossa victoria ! 

2 
Vosso Estandarte é desertado 
No mundo com ingratidão ! 
Aceitai a resolução 
Do vosso Batalhão Sagrado ! 
Eis-nos aqui ! . . .  

3 
0' Coração de Pai piedoso, 
Fiel amigo e protector, 
Recebei todo nosso amor . . 
Guardai-o sempre fervorc•:so ! . . .  

Eis-nos aqui ! . . . 

4 

O mundo em vão arma seus laços, 
P'ra nos perder com traição ! 
0' Jesus, vosso CoraÇ�io 
Nos guarda sempr'em vossos braço�>!  
Eis-nos aqui ! . . .  

5 
O vo so amor é desprezado 

o mundo vil e sensual ! 
Vossn. Guarda .será leal 
A. vosso CorAção SAgrado ! . . .  
Eis-nos aqni I . . .  

24.* 
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"Eis vossa Guarda . decididn. 
A. Vos amar oom perfeiç:l.o, 
E a dar, com jubilação, 
Por vosso a.mox, a. nossa vi la ! . . .  
Eis-nos aqui I 

7 
Dai. , ó Jesus, fidelidade 
A todos nós, p'ra V os servir! 
P'ra no Céo sempre Vos fruir, 
Com immortal felicidade ! . . . 

Eis-nos aqui ! 
VI 

ORAQÃO RJ.;PAI{ADO:RA DA G lJAlWA UE E!ONH.A , A JESUS SACRA?or:EN1'ADO . 
Mu�ic.M I,yre angéliquo - N. J ta : J't:tlltnd.J lt.l' hgmnt. 

• Paru, Domine, pa.rce populo ltto .' • 

.. Perdoai , Senhor , perdoai a vo�tso LJOY'• ! . '  
(JOJ':L. li. 17.) 

. CORO 

Perdão I por vossa Mãe piedosa ! (Bi .) 
.T esus, concedei-nos p erdão ! . . .  
.Por vossa Mãe tão dolorosa , (Bis.) 
Jesus, por vosso Coração ! . . .  (3 veze3.) 
l?erdil.o por vossa Mãe piedosa ! 
Por vossa Mãe tão dolorosa, 
Jesus, for vosso Coração ! 
Pel·dão Perdão ! Perdão ! Perdão ! 

Perdão , 

1 
ó bom Jesus , pelos muitos peccados 
Oommettidos e renovados 
Contra vos ·o bom Coração ! 
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Vó , nosso l'tede1nptor ! .  Vós tle qu m recebemoil 
Tudo quanto somos e temos 
Sois pago com ingt·atidã.o ! . . . (Bis.) 

2 

Perdão, 6 bom Jesus, pelo esquecimento 
Em que deixão o Sacramento, 
O Mysterio de vosso amor, 

Ool'!iyó�:� infie1s . . · . almas por Vós · remiclt�;;., 
0' Jesu11, por Vós tão queridas, 
Que fogem de seu bom Pastor! . . .  (Bi::�.) 

3 
Perdão 6 bom Jesus, pelas irreverencias 

Pelas fa.llas e indecencias 
Praticadas no Santo Lugar ! 

o• auuso da graça ! . . . ó infidelida.d ! 
o· ingrata deslealdade ! 
Ferir a Jesus o altar ! . . .  (Bi::�. l 

4 

Perdil.o, ó bom Jesus, pelas profanações 
Oommettidas por corações 
Que devião Vos consolar ! . . .  

A.h! quanta communhão feita com tibieza ! 
Sem amor, sem fé, sem pureza ! 
Dignai-Vos, bomPai, perdoar !  . . .  (Bi.;;. )  

5 

Pel'dilo, ú bom Jesus, com amor Vos l'Ogamos ! 
Por ingratos Vos supplicamos ! !  . . . 
Aceitai, em reparação, 

.!. dôr e o peza1· que Vos offerecemos, 
A promessa que Vos fazemos 
De dar-Vos mais consolação ! . . .  
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VII 

ORAÇÃO JACULATORIA DA GUARDA DE RONRA 
•Meu bom Je!llls, misorioordi• l  . . .  

Mu.sieo L7re ang6lique - N. 134 : lJo'n• now ooil, 
" Et �mi41 npa me m;uritordia lua, DMr.int I • • •  ' (P•. l !S.) 

Bis. 

CORO 

Guardarei sempre na memoria 
Repetirei com devoção : 

Meu bom Jesus misericordi.a! 
/Por vosso brando Coração ! . . .  

1 
(Bi.) 

Meu bom Jesus, miu.ba frnqueza. 
Procura. asylo, e fortaleza. 
Em vosso bran do Coração ! 
Meu Pai, de mim tende pieuade 
Pela divina caridade, 
Pela celestial bondade 
De vosso brando Coração ! 

2 
Meu bom Jesus, compadecido 
Attendereis a meu pedido, 
Por vos o brando Col'açil.o l 
Minh'o.lmo. h o. de ser com batiua. ! 
O combate é a lei da vida ! 
Mas aed, sempre protegida 
Por vosso brando Coraçito ! 

3 
Meu bom Jesus, na tempestade, 
Vós me dareis tranquillidade 
Por vosso brando Com ção ! 
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No meio do mar procello:>o, 
D'este mundo tão aleivoso, 
Acharei porto bonançoso 
Em vosso brando Coração ! 

4 
Meu bom Jesus , minha confiança, 
De me salvar a esperança 
E' vosso brando Coração ! 
Asylo sagrado e querido, 
Entre mil, por mim escolhido, 
E a todos bem pet'ferido, 
E' vosso brando Coração ! 

5 
Meu bom Jesus, minh'agonia., 
Eu a confio, n'este dia, 
A vosso brando Coração ! 
Va.lei-me n'aquelle momento, 
Com a graça do Sacramento, 
Com o forte e fiel sustento 
De vosso brando Coração ! 

6 
Meu bom Jesus, misericordia ! 
Meu bom Jesus , miset·icordin ! 
Por vosso brando Coração ! 
Com este clamor de victoria, 
Obterei no Céo ver a gloria� 
E cantar a. mise1·icordia 
De vosso brando Coração! 
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Vlil 

PROTESTO DA GUARDA DE DON!tA 
Muaioa Lyre angólique - N. 152 : Qui 7  Afoí, &ign<t<,., 

•Ab1it a nobí.s, ut NlÚllJIIamu.r Domimrm ! •  (JOB. XXJV. !G.) 
1 

0' Guard a, 6 Guarda, adora e ama 
O bom Cornção de Je�us ! 
Seus graudes favol"t\S proclama, 
B segue sempre sua luz I 
No mundo uã.o é couJ1ecido 
Esse Divino Coração ! 
0' G uarda, seja engrandecido 
Por tua viva devoção ! 

CORO 
Jamais ! Jamais Vos deixaremos 
0' adoravel Coração ! 
Mas sempre com fé Vos daremos 
Gloria f Amor! Reparação ! . . . (Bis.) 

2 
o· bom Jesus, quão pouco amado 
E' vosso l eal Coração, 
Depois de nos terdes já dado 
Tão finas prova.s d'affeiç.<i.o ! 
0' Guarda de Honra dedica 
.A. teu Jesus mais puro amor ! 
Por sua g loria santifica 
A tua vi da com fervor !  

8 
Ai ! vosso amor é desprezado, 
Jesus, u'este mundo infiel ! . . . 

E contra Vós é proclamado 
O Reino do Dragão Cruel-! 
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0' Guarda. de Honra, tletesta 
Essa m undana. ingratidão ! 
Adora a Jesus, e protesta 
A seu amor dedicação ! 

4 

Ü' bom Jesus sois nosso Guia ! 
, 'ois n osso Pastor nossa Luz ! 

ois nosso Bem, no sa alegria, 
Ao Céo vosso nmor nos conduz !  
'oi Vida, Camiuho, Verdade I Q.uem ama vosso Coração, 

O setve com fidelidade, 
•rem no Céo o galardão I 
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TERCEIRA PARTE 
DEVOÇ�O AS ALMAS DO PURGATORIO. MOTIVOS R 
MEIOS DE ALLIVIAL-AS. ARCHICONFRARIA DA SAH· 
TISSIMA TRINDADE PARA O ALLIVJO E LIVRAMENTO 

DAS ALMAS DO PllRGATOR10. 

CAPITULO I 
Hlsslo especial da Guarda de Honra no Purgatorlo 

• Mi.Urtmi.ni 'me;, rniltrtmU.i m.ti, .eah'tm 
eo.J, amici m.ti I • . . • 

•Compadocoi·voa de mim, compadeaoi· vos do mim ao monos vós, quo sol• mona amigos I . , • JOB. XIX, ti 

I 
QUE GLORIA E QUE CONSOLAÇÃO A GUARDA DR 

HONRA PODE DAR A JE US PELA DEVOÇÃO ÁS 
ALM AS DO PORGATORIO ' 

1 .  - •piedade ! !  Piedade ! !  • Tn.l ll o grito de · 

dôr, tal é n. supplica ardente que a 
EgreJa padecente dirige sem cessar a tod11. 11. 
EgreJR. militante , que tanto póde lhe valed . .  
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Mas é na Guarda t.le HoJU'a do Sagrado "orn.
çào de Jesus que as Almas do Purgatorio, com 
mais particularidaae , confiam acbàr ma.is pie
dade e compaixão ; é das pbalanges que de mais 
perto cercam o compac1entissimo Coração de 
Jesus 1 que esperam receber mais generoso o 
mais prompto allivio. 

E' pois aos seus amigos. a todos os Associados da Gu.arda de Honra que com mais 
alfecto dirigem as Almas do Purga.torio seu 
piedoso pedido : c Piedade ! Piedade ! . . Tende 
piedade de nós ao menos vós , 6 Guardas de 
Honra, que sois nossos amigos, ,  e que nos de
veis ter mais amizade pela maior devoção que 
deveis ter ao piedosissimo Coraçiio de Jesus 
de quem somos as filhas e esposas queridas, 
padecendo no Purgatorio em satisfação á Di
vina Justiça , e esperando de vós especial 
auxilio. • 

Se a todos os fieis obriga a piedade filial 
ou frate1·nal qne devem ter por seus parentes ou amigos defuntos, a soccorrel-os com sufrra
gios, com particular a.ffecto e devoção se devem 
dedicar os Guardas de Honra a consolar, soe
correr e libertar as Almas , fillias e espos1u3 
do Sagrado Coração de Jesus, por ser este u m  
meio e:fficacissimo de agradar a esse Divino 
Coração, que lhes confia. uma missão particular 
uo Purga.tOTio. 

2. - Dar gloria, amor, reparação ao Sagra
do Coração de Jesus;  consola r a tão bom Pai 
lias offensas que softl-e da parte de muitos filhos 
ingratos · o:fferecer - se em sacrificio pela. con
versão de todos os peccadores ; immolar -se 
como victima de reparação para aplacar a Di
vina Justiça. e alcançar o perdão e a s alvação 
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uos culpados : t.al e a sublime e a glm·iosa missão 
da Guarda de Roma do Sagrado Coração de 
Jesus, na Egreja militante. 

Na cida no Calvario da ferida de amor do 
Divino Coração t1·a.spassado da lança, a Egreja 
d e  Deus e essencialmente reparadora, mas esse 
caracter de reparação o Redem;J?tor do mundo 
dignou - se imp1·imil - o mais profundamente em 
sua Mãe doloro a ,  em seu discipulo amad(l, 
em sua admi.ravel penitente e fiel amlillte, Ma
ria li'Iagda.}ena : a estes primitivos modelos d::. 
Guarda de Honra Jesus confiou o culto de seu 
Coração ferido, a cm·a de sua chaga de amor, 
o calix de seu sangue e agua que correl·am 
para a salvar;.ão de todos: est-a e a heraDQR 
divina que a Guarda de Ho.u1·a 1·ecebeu dns 
mãos de Maria Santissima . d,e S. João e de 
Maria Magdalena, os tres t)rpos e re_Eresentan
tes da Guarda que Jesus se hav ia de formar 
no decurso dos seculos. 

3. - Com esta riqueza, herdada no Calva.rio 
e sem cessar renovada no altar, a Guarda de 
Honra tem meios efficacissimos de cumprir sua 
bella missl!i.o , propagando o culto do Sagrado 
Coração de Jesus, estabelecendo seu Reino em 
todos os corações . 

. Mas não se lhnito. á Egveja militante a 
nnssão da Guarda de Honra. Ah ! quanta glo· 
ria póde dar a eu Divino Rei, quanto gozo e 
prazer ao seu Sagrado Coração , dedicando-se, 
com piedoso fervor , á devoção das Almas do 
Pnrgatorio I 

l>R1' gloria a seu Eterno Pai parece ser a 
devoção mais querida do Coração de Jesus. 

Dar gloria a Jesus e por E lle · á Santissima 
Trindade e a mais ardente aspiração da Guarda 
de Honra : ora pois , o Purgatorio e qual um 
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vastissimo campo em que a. gloria de Deu" é 
semelhante a uma seara. madura. que só es
pera pelos OJ?erarios para ser colhida no ce
leiro do P!n celestial ! (Padre Fabe1· Tudv 
por Jesus) 

ão se faz uma só oração a favor d'estas 
bemclitas Almas sem que Deus seja glorificado 
peln. fé e pela caridade que iuspirararn a oração. 

Nenhuma d'estas Almas Santas é alliviada 
em suas dôres sem que seja augmenta.da a 
gloria ele Deus pela homa que é dada o.o pr -
ciosissimo Sangue de seu Filho , e pelo pro- · 
gresso qne a Alma soccorrida fez parn a eternn 
felicidade. 

Nenhuma Alma ahe trü1mph1Wl.e rlo car
csre de expiação sem que um rmmeuso jubilo 
tla corte celestial proclame a gloria de Deus, 
oo mais alto dos Céos. 

E' o trinmpho da. cruz de ,Jesus, é !I corôa 
do� seus dons n'aquella Abna. que lhe ê tão 
Cflta., é mais \lma bella nota, ou uma voz har
moniosa no cantico do etet·nal amor e da eterna 
gt"atidão ! 

Oh ! quanto resplandecem a gloria e o amor 
de Jesus na devoção ás Almas do Pnrgatorio ! 

Qoanto mais cedo sahem ellas de sua. prisão 
de dôr, tanto mu.is go:.�a o Divino , al>�d or os 
fi·actos de sua Paixão adoravel. 

Abrevia1: a pena das Esposas de seu amante 
Coraç.ão , appressar - ll1es a enkada no Céo é 
inundar seu Coração de gozo e ele ineffavel 
prazer ; e qualquer demora, pelo contrario, que 
soffre uma Alma em entrar na f.íloria do Céo é 
uma perda , immensa , um preju1zo ineparavel 
da honra de Jesus . 

Quantn. gloria pois , e quanta consolação 
pôde dal· ao Coração de sen D1vino Rei a Gua1·da 
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de Honra, dedicando-se ao allivio das Bemditas 
Almas do Purgatorio ! . . .  

II 
OOYO DEVE A GUARDA DE HONRA OUMPRill Sl!A. 

MISSÃO NO PURGATORIO 
1. - Tão grande é o poder que Deus noe 

confiou sobre as Almas do Purgatorio que sua 
sorte parece depender mais da terra que do 
Oéo. O immenso thesouro das infinitas sstis· 
fações de nosso Divino Redemptor é nossa 
propriedade. A oblação do Santo Sacrificio da 
Missa , a Santa Communhão , o Exerci cio da 
Via Sacra , a. a.pplicayão do preciosissimo San· 
gue de Jesus , e das riq uissima.s Indulgencia.s 
que podemos lucrar, são meios podero�iss imo 
que com mais amor o Sagrado Coração de 
nosso Divino Rei depositou nos corações de 
todas as phalanges de sua Guarda de Honra, 
a favor das suas queridas Esposas do Purga
torio ih quaes tudo podemos conceder. Com 
esta devoção a.pplicamos os meritos de Jesus, 
conforme nossa vontade, guiamos suas divinas 
mãos como guiariamos a terna mi!.e d'uma 
·criança ! 0' amavel Salvador, como é que nos 
deixa1s operar tão grandes prodigios ! ?  . . . Dis
pôr como queremos das vossas satisfações ! ?  
E del'l'amar onde queremos as gottas do vosso 
precioso Sangue ? !  . . . Como é que nos é dado 
impôr limites á efficacia do vosso incruento 
Sacrificio desi�nando as Almas ás quaes o 
queremos applicar? ! ! Oh ! admll·avel provi
dencia do amor de Jesus para comnosco pela 
qual nos en rega a sorte de suas quendas 
Esposas do Purgatorio ! . . . Oh ! ineffavel con
descendencia pela qual nos confia o cuidado de 
alliviar e libertar essas Almas ti'ro amadas, Q 
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das qnaes seu Sagrado Coração com tanta im
paoiencia. deseja a entrada. na eterna glo1·ia ! . 

2. - Admiravel é Deus em sua Egreja ! 
Gomo Jesus é o x·esplandor, a manifestação da 
gloria de Deus Pa.die, assim a Egreja é o res
plaudor , a manifestação da gloria de Jesus, 
seu Divino Fundador e amantíssimo Esposo. 
Dignou-se ,o Verbo de Deus humanado derra
mai' em sua immaculada Esposa uma aclm.ira
vel diversidade de graças1 de dons, e de rique
za-s que a revestem de tormosura. Uma das 
suas mais bellas harmonias é trazer em sua 
unidade a. Imagem da Santíssima Trindade : 
como ha lllil só Deus em tres Pessoas distinc
tas, ha uma só Es-reja, em tres Irmãs santas, 
tres filhas formos1ssimas do Sagrado Comção 
de Jesus : uma. Militante, que peregrina e com
bate na terra, outra Paciente, que soffi:e e gem� 
no Pu1·ga.torio ,  outra Triumphante que habita 
e goza no Céo: todos entre si correspon dem 
oom amor de irmãs enriquecidas dos dons de eu Divino Fundador ; communicam-se mutua
mente suas graças e merecimentos. 

A' Egreja Militante se a.ttribue mais a. Fé 
A Paciente a Espe1·ança , e na Trituuphante 
reina só a Caridade ! 

A Egreja Militante parece es a1· entre sua 
duas Irmãs, como mediadorll., estendemlo uma 
supplica.nte mão para receber da Eg\'eja. 'rrium
phante merecim ntos e gt·aças ,  e inclinando 
outra mão caridosa para denamar consolação 
e allivio na Egreja Paciente. 

Esta, no ardor de uas angustias, não essa 
da clamar, com as palavras de Job : il1iseremim 
md, miseremini meil Piedade ! piedade de mim ! 
ao menos vó

_
s, que sois meus Rmigos I 
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3. - A. todos os fieis da Egreja Militante 
é dirigido este grito de dôr e de supplica., 
mas não é ouvido de todos ! . . . Tanta é a 
humana ingratidão que , para muitos ,  de:poi que a sepult u ra apartou um defunto dos olnos, 
depress a. o a.parta da lembrança e do ooraçiío; 
é a doutrina que n,os é dada pela imitação de 
Christo : cum sublalzts juerit ab oculis, cito e/iam 
tnmsit a mente I Depressa sahe do e pirito 
aquelle que sa.hlo da vista dos olhos !  

(I. Li.b. XXID.) 
Entretanto clamam as A..lma.s esquecid:1.s no 

Purga.torio : Miseremitti! mise,·emi1�i! Piedade ! 
Piedade! E sendo pouco nttendidas de muitos 
ingratos , p!l.l: c m dit·igir seu clamor ás gene· 
rosas phalanges da Guarda de Honra, que tem 
o rico privilegio de offetecer , sem cessar , o 
ca.lix do Sangue precioso de Jesus. 

Levantai , levantai para o Céo este calix 
salut-ar, ó Guardas de Honra ! . . . renova i essa 
oíferta preciosissima e� Sacáficio de expiação ! 
. . . Denamai. no Purgatorio com o Divino 
Sangue , recebido no calix do vosso Coração, 
derramai rios de refrigerio , de luz , de paz, 
de consolação, de amor e de glorio. ! ' 

ll1iseremini meil miseremini meil Piedade! 
Piedade! 

Respondei , 6 Gua.1·das de Honra, ao clamor 
Jns Bemditas Almas que de vós imploram es
pecial auxilio ! Respondei-lbes com a supplica 
ao Eterno Pai de misericordia , com 11. oífert.a 
a vosso Pai celestial : 

cO' Pai Eterno, eu Vos offereço o preciosís
simo Sangue de Jesus-ChTisto, em desconto dos 
meus peccados , pelas Almas do Purgatorio, 
pela conversão dos peccadores , pelas neces·i
dades dA. SantA. Egreja l > 
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CAPITULO II 
PenBB do Porgatorlo 

.. Jiil.ernnini mti, m1"sunnirti mei, salttm 
vos. amici mri, qu.ía marULJ .Domini �ti(]il 
..... . 

•Piedade ! Piedade de mim , ao menos 
vos que sois meus amigos, porque n mio 
do &nbor me feriu. • 

(JOB. XlX. 21.} 
I 

CAUSA DAS PENAS DO PURGATORIO 
1. -

Q
ue mão é esta tão pesada? . . . E que 

ferida. é esta tão dolorosa que arran
que gemidos tão pungentes a Almas tão san
tas e tão resignadas?  ! . . . 

E' a mão da Divina Justiça , da. in:finita. 
S&IItidade , e do infinito Amor que se reunem 
para operar a misericordiosa. p urificação de Al
mas escolhidas e pre destinadas ,  de queridas 
Esposas de Jesus chamadas a entrar na eterna. 
Bemaventurança , a unir-se com a Divina Es
sencia , para ver a Deus como se vê , conhe
cêl-o como se conhece , gozal-o como . e goza, 
viver a sua Vida. Divina., nos resplendores da 
gloria. do Céo. 

2. - Ah ! n'essa Jerusalem triumJilhante, 
n'essa Cidade Santa, n'esse Templo da wfinita 
Santidade, nada manchado nunca poderá. entra1· : 
Nou inlrabit in eam aliquod coinquinalum. 
(Apoc. XXI.) E' pois necessaria a purificação 
das mais leves mancl1as ,  que não foram per
doadas na. vida ! . . . E' necessa.ria a perfeita 
!!!tisfaç.ão da pena temporal devida pelas cul-

perdoa.das 1 
Gticrda de Honra. 25 
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E não podendo soffrer o infinito Amor que 
fiqu em privadas da visão beatifica .Almas que 
ainda tem que purificar-se e que satisfazer, u.nio· 
se com a Santidade , e com a Justiça inflnit& 
para deter nas cbammas do Purgatorio suas 
queridas "Esposas até pagarem suas dividas e 
se tornarem tão puras que possam ver a Deus 
como Elle é :  sicuti est I 

3. - Mas por serem a.s penas do Purgatorio 
temperadas pelo infinito amor de Deus, não 
são menos dolorosas. Tae_s são, diz S .  Ansel
mo , que o minimo tormento de lá é maior, 
que todos os maximos tormentos d'esta vida: 
Minimum majus est quam maximum quod in 
llac vila e::ccogitari possit. E vai além S. Bar· 
nardino, dizendo que todas as penas d'esta vida, 
nada são a respeito das penas do Pnrgatorio: 
respectr4 pama! Purg_atorii nihil stmt . . . Mais 
longe a.inda vai S. Cyrillo de Alexandria affir
mando que todas as penas d'esta vida são con
solações a. respeito das do Purga.torio : solafW. 
sunt! O mesmo a.ffirma S. Gr gorío dizendo 
que o stipplicio do fogo pelo qual passam a! 
Almas do Purgatorio é mais iutoleravel do que 
os mais horríveis tormentos , as mais graves 
tribulações d'esta vida. Assim tudo quanto se 
pa.dece no mundo, em todos os seus traba.lbos 
Juntos , é nada comparand o - se com a miniu111 
pen.a do Purgatorio ! . . . Quem pois podera 
fazer idéa cabal do que soffrem essas queridas 
.Alm.as ! . . .  

II 
QUALIDADES .PB.tNOIPAES DAS PENAS DO PUltGATORJO 

1 . - As que padecem as Almas são tão gran 
des que só Dens que tudo sabe, sabe quanto p 
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decem ! . . . Penas de damno ou a11sencia de 
Deus, e penas de sentido no horrível supplicio 
do fo�o :  eis a causa da piedosa supplica que 
nos duigem repetindo :  Piedade ! Piedade ! Ten
de piedade de nós ao menos vós , que n os 
tendes amizade ! Piedade ! Piedade, n'este pri
eão de fogo não podemos mais merecer, sendo 
tanto o nosso so:ffi:er ! Vivíssimo é o fogo em 
que ardemo s ,  e m uito lJlais vivos são no sos 
de ejos de vermos a Deu ! 0'  V 6s que amais 
& Jesus , ó Guardas. de Honra de seu Sag1·ado 
CorRYào , vós tambem amais as Esposas qll e
ridas de "tão piedoso Coração, e vós muito po
deis merecer , muito podeis nos alliviar ! Pie 
dade I Piedade I Miseremini I miseremini / 

Duas veze repetido o grito piedade I indica 
duas penas princ1paes : uma é o fogo em que 
arde, a outra é a a.u encia de Deus para quem 
e.spiram. 

Uma só hora d'este fo�o, uma só hora d'esta 
ausencia lhes parece mu1tos anno ! 

2. - A pena do fogo parn. entendermos 

quão ten-ivel é, basta sabet·mos que é de jogo, 
pois esta é a maior pena que conhecemos. 
Mas que fogo será este do qual o nosso fogo 
tão atroz não é mais que uma imagem e se
melb8JJça? Que fogo será este tão vivo , t,ão 
ardente que a mão de Deus toma- o por instru
mento de sua justiça. 0' fogo terribilissimo 
que fa.z nas Almas o que o nosso fogo faz no 
metal, denetendo-o t identificando - se com elle, 
purificando-o. c V êcle o ouro, diz Santa Catha
rina de Genova no seu bello tratado do Pur
::gatorio 1 vêde o ouro : quanto mais vezes o 
1fundirdes no fogo, tanto melhor sahe até per-

r t?da. escoria e imperfeiç,ão ; mas quando e 
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puro de vinte e quatro quilates , não se puri
fica mais, ainda que se metta no fogo muit&s 
vezes , porque este não póde consumir seni!o 
sua imperfeição. - Assim -obra o fogo divino 
na Alma! Deus a tem no fogo tanto tempo 
quanto é necessario até consumir as imper
feições todas , e fica-1· perfeitamente purificada, 
cada uma porém no seu grao. • Mas é pelo 
Sangue de Jesus applicado ãs Almas 'Pelos 
suffragios dos fieis que se pode a.bbreVlar o 
tempo da purificação, e da satisfação, da pena 
que devem a Deus "Pelas culpas perdoadas. 

E' seu Sangue Divino que Jesu confia ao 
nosso zelo para que com elle suavisemos os 
ardores da Divina Justiça á qual estão satis
fazendo as Almas, Esposas de seu amor. A el
las quer que appliquemos o refrigerio do sen 
preciosíssimo Sangue pela assistencia fervoro-

a ao Santo Sacrifiaio da Missa, pela commn
nhão ou real , ou espiritual , pelas orações, 
pelas obras satisfactorias que podemos ganhar 
e que são um suavissimo orvalho que abranda 
o fogo da Divina Justiça. Ah I quanta razão 
tem as Almas desamparadas de clamar e im
plorar nossa piedade: - Misereminil Teude 
piedade de nós I E não nos abandoneis n'este 
fogo devol'ante ! 

S. - Com mais insta.ncia porém repetem 
sua supplica miseremini , tende piedade , pela 
segunda pena do .Purgatorio , a. au encia de 
Deus incomparavelmente mais pungente e mais 
dolorosa do que a. pena do fogo . . . •E' pena 
tão exce iva, diz Santa Oatharina de Genova, 
é pena tão incomprehen ivel a pena de da.muo, 
ou ausencia de Deus no Purgatorio , que não 
ha. entendimento capaz de percebei - a ,  nem 
língua que a possa contar. E posto que Deus, 
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pela sua graça, 9,eu-me a conhecer o tormento 
que cansa tão grave :pena, tào tenl1o palavras 
para exprimil- a, porque não é poss í vel di?.er o 
&t.rocissimo soffrimento da Alma ausente de seu 
Deus, privado de seu Summo Bem para o qual 
sente-se attrahida com amorosa violencin, sem 
poder saciar a. inexplicavel fome que soffre, 
nem alliviar a sêde ardente em que está abra
sada, de unir - se com seu Deus para gozal-o.• 

E tanto é maior a o.fflicçã.o quanto a mes
ma Alma está muitas vezes incerta do tempo 
em que ha de penar u'aquelle escuro carcere, 
n aquelle tormentoso exilio longe de sua patria 
celeste , longe da visão da infinita formosura 
de seu Deus e Senhor a quem ama com pura 
e perfeita caridade e de quem é amada como 
filha, e como esposa , sem o poder ainda nem 
con templar ,  nem possuir! V iva dlh- l Justa 
causa de exclamar : miseremini! miseremi11il 

CAPITULO III 

Duração da.s penas do Purgatorlo 
• CwiDl qm"<J tU """tt t . . . CwiDJ· quid dt nocú1• 
•O' Guarda, que ho.ra. é. tle noite! . . .  
•0' Guarda, qua.ndo acnbaró eosa noite "/• 

Io. XXr. ll.  

I 
OAUSAS DA MAlOR DURAÇÃO DAS PEN A S  DO 

PURGA TO RIO 

1. - Este grito de an�ust.ia que do meio das 
trevas da nOJte suspira pela hlz e 

ama. imagem sensível da afflicção das Almas 
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do Pm·ga.torio que dos a.bys�os de fogo em 
que padecem , clamam e perguntam quando 
aco.bant essa noite que as separa da clara visão 
da Luz infinita a qual aspü·am. 

Um dos mais horríveis supplicios do Inferno 
ão as trevas exteriores ás quaes são condem· 

nado os reprobos, como nol-o declarou nosso 
Divino Redemptor. (Math. VTII. 12.) 

O horror d'essas trevas não iguala. porém 
o supplicio das treves interiores que soffrem a.s 
aw1as dos condemnados, t1·evas tão espessas que 
não ha expressão que as possa dizer. 

As Almas do Pnrgatono não so:ffrem e�;sas 
trevas interiores, pois são illuminadas pela graça, 
como diz Santa Francisca Romana , e sua luz 
interior é sua consolação, mas essa mesma. lnz 
de que são mteriormente revestidas augmenta· 
lhes o desejo e o ardor de gozar a h1z da visão 
beatifica de que são privada.s e apezar de não 
ser o fogo que so:ffrem tão negro e tenebroso 
como o fogo do Inferno , a priva.ção da luz a 
que aspü·am e que lhes falta é um dos mai� 
pungentes supplioios do Purgatorio. E as 
Almas não cessam de suspirar pelo fim da 
noite 1 clamando : Ah l quando acabará essa 
escundíl.o que nos esconde a. face bemdita da 
eterna luz ? !  . . .  

2. - A dolorosa mcerteza da.s Almas pro· 
vêm, não da ignoran cia de sua sentença , pois 
ellas sabem a quantos dias annos, ou seculos 
de Purgatorlo foram condemnadas, mas é tauta 
a vehemencia da dôr que padecem é tanta a 
intensidade das penas , que um momento no 
Purgatorio , diz S. Vicente Ferrar , peza mil 
annos d'esta vida. 

E apezar de saberem as Bemditas Almaa 
quanto tempo hão de p enar DQ Purgatorio, /; 
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tal a vivacidade dos sofl'rimentos que a mui
ta Almas parece haverem estado longos annos 
nas chammas , quando 'Jão ha duas ou tres 
horas que sahiram d'esta viela : esta o.ppo.rente 
dnrayíLo faz com que momentos se fazem seculos, e aunos parecem eternidades. 

Apparecendo uma d'essas Almas á Venera
vel Madre Francisca do Santíssimo So.cramen
t<l, lhe disse : cMais é entre nós um só instante 
de sofi'rer1 que padecer entre vós até o fim do 
mundo. •  

3. - S e  cada momento de l á  corresponde 
a duro.yão de mil annos d1esta vida,  quem po
derá. medir a duração dn.s Penas do Purgato
rio?!  Quem as podEm\. aliviar quando as mes
mas Alma. que as soffrem se enganam sobre 
a dumção real ! ? . .  

O que s e  póde colligir com certeza da. lei
tura e· meditação das obras dos Santos e das 
revelações das Almas do Purgatorio1 o que se 
póde affirmar sem medo de errar é 1° que silo 
raríssima as almas que ao sabil'em d1esta vida 
nito tenbam que soffrer no Purgatorio ; 2° que 
o tempo de satisfação 1 ou de purificação n1a
quellas terríveis chnmmas , é maior do que 
gera.lmente se pen�a. 

- II  
RAZÕES D'E '.rA DOUTRINA 

J . •  A íncomprehensivel pureza de que de
ve er uma alma revestida e ornada para eu
ror na presença 1 na visão , e no gozo da as

saneia de Deus e de sua infinita pureza e san
tidade. Sa�tcfi esfole , quia Ego sancf�ts sum ' 
Sêde sanlos, exclama Deus, porque Eu o sou ! . 
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E sua infinita santidade não J ... he permitte rece· 
ber no Santo dos Santos de sua gloriosa Jeru
salem senão almas perfeit.amente puras ! 

2. • A esta admissão se op:põem a innumera· 
vel multidão de peccados vernaes que commet· 
temos n'esta vida , e a pouca penitencio. que 
fazemos pelos peccados mortaes perdoados pela 
absolvi�ão , e dos quaes não demos a Deus a 
satisfação devida. A absolvição perdoa, é ver
clade, a culpa mortal e commnta a pena eterna, 
que a culpa mortnl merecia ,· em pena tempo
ral, como já explicamos. Devemos dar a Deus 
satisfação , e nossas penitencias sendo tão le
ves, nossa rep1nação tão imperfeita, hão de ser 
compensadas no Purgatono. Se uma alma 
commetteu só peccados veniaes , não incorreu 
em tanta culpa. nem em tanta pena, mas se não 
teve contrição d'estes peccados na vida, ou se 
não satisfez a pena que mereciam depois de 
haverem sido perdoados , tem ainda de expiar 
no Purgatorio a culpa venial não perdoada, ou 
a pena o!i.o paga. 

E S. Vicente Ferrer , S. Leonardo e outros 
Sant.os, são de parecer que por um só peccado 
venial se padece um anno de Purgatori o !  . . .  

Ah ! quantos serão os annos de Purgatorio 
depois de uma vida de tantos pensamt�nto e 
palavras inuteis ! . . .  Tantas impaciencias, men· 
tiras , leviandades , . resistericias á graça e infi· 
delidades ! . . . 'rantos milhares d'e faltas leve e 
commettidas desde o uso da razão ! . . . Qnotn· 
tos annos de Plll·gatorio terão merecido ! �  . .  

•Se o feiTo tem pouca ferrugem, diz Santa 
Catbarina de Genova , depr�ssa lhe salta fór� 
com o fogo e o martello, roas Sll esta coberto 
com grossa e espessa casca de ' ferrugem leva 
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milito mais tempo para. despir-se sua vil e feia 
coberta , e tornar-se IJolido afim de· correspon
der á verberação do sol : assim a ferrugem do 
peccado, sendo o impedimento que priva a alma 
ae receber a luz do divino sol e de corresponder á união da 'infinita pureza de Deus, é ne
eessario que o fogo do Purgatorio desfaça a 
ferrugem e purifique todns as manchas, e será 
ta.nto mais dunwel e doloroso quanto maiores 
forem as culpas que as Almas justas tem de 
purificar, e as penas que tem de atisfazer. • 

a.• Outra razão de se prolongarem as penas 
do Pm·gatorio é a impossibilidade em q,ue as 
Bemditas Almas estão de se valerem a s1 mes
mas, tendo acabado o tempo de merecer, pois 
sahiudo d'este mundo na graça. de Deus foram 
confirmadas em seu estado, e são incapazes de 
merecer mais, já destinadas a entrar no Reino 
dos Bemaventurados ,  na Egi·eja. tl"iumpbante, 
depois de purgar toda culpa e de satisfazer 
toda a. pena. 

4.• Ah !  quanto foderiamos nós appressa.r 
sua. entrada no Céo. :Mas a. tibieza. , o esque
cimento , a indifferença de muit os christãos é 
ontra causa de se prolongarem os tormentos 
das Almas do Purgatorio. 

Infelizes paes, parentes , amigos estilo penan
do sem soe corro , e em suffragios , sem allivio, 
porque depois de fa.llecidos , sahindo da. vista 
d'e.quelles que amavam , sabh·em tambem de 
sne. memoria , e de seu coração l . . . E seus 
parentes e amigos vivos se descuidam de lhes 
valer ! A' esta ingx·atidão accrescenta - se uma 
falsa piedade , que se pó de chamar crueldade, 
pois a muitos persuade que as Almas de seus 
fallecidos paes, amigos, parente e conhecidos 
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já estão gozando a gloria do Oéo. Apenas 
morreram . . .  que felicidade! . . . dizem muitos, 
já está no Céo ! . . . Com esta cruel persua.ção, 
que nasce do desejo da felicidade dos seus, 
dentro em pouco , nada. mais fazem a favor 
d'aquelles a quem tanto devem, e que, talvez 
por sua causa, tanto padecem no Purgatorio !  

m 
TEMPO REAL DAS PENAS. - MA.S POR QUANTO 

TEMPO PADEOERÃO 

1. - Altíssimos são os juizos de Deus e 
mui differentes dos juizos dos homens. Não 
se póde marcar tempo certo ás penas d o  Pur· 
gatorio : sua duração depende do m11nero e da 
malicia rios peccados morlaes perdoados ou dos 
veniaes 1�áo expiados, e ria pena que llies corres· 
ponde. De umas Almas se sabe, diz Surio, que 
foram condemnadas a mil annos , de outras & • 

dous mil annos, e de outras a mais tempo ! . . . 
e a �uanto tempo tem de haver até o Juizo 
final . . . . 

Apparecendo a Alma do Papa Innocencio m 
a Santa Lutgarda, pedindo-ll1e piedoso auxilio, 
lhe disse que Deus , por sua misericordia. , o 
tinha condemnado ao Purga.torio até o dia do 
Juizo universal ! . . . mas que alcançara. licen
ça para lhe pedir orações, Missas, comroun:bões, 
indulgenci;l.SJ esmolas e penitencias afim de lhe 
ser a.breviana tão longa expiação ! . . . O que 
deve mais assombrar n'este caso é que era 
este Papa mui zeloso da Egrej a ,  vigilante no 

eu governo, e fervoroso na fé ; e, no conceito 
do grande Bellarmino , este PontiD.ce viveu 
santa.mente e não commetten advertidamente 
culpa.- grave ! - (S. Leonardo Serro. XXIII.) 
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2. - A veneravel Madre Francisca d.o Sa

cramento, carmelitana de Pampelona, suscitada 
pol' Deus para fazer de toda sua vida um sacri
licio perpetuo a. favor das Almas do Purgato
rio, estava com ellas em continua communica
ção : frequentavam sua cella dia e noite, ouvia
lhes os gemidog , soifl'ia por ellas ,  e pasmada 
ficara por vêr e ouvir muitas Almas Santas 
que lhe contaram os muitos annos de Pm·ga
torio em que haviam sido sentenciadas por 
culpas em apparencia 1eves ou por falta de 
penitencia de culpas graves perdoadas , pelas 
qua.es satisfaziam .no Purgatorio. 

3. - Um Santo Bispo lhe dis e que havia 
59 annos estava padecendo no Purgatorio por 
algum descuido no desemp enho das sua subli
mes funcções ! . . .  (Ver o Padre William Fal>er. 
- Purgatorio.) 

cHa 60 annos que eu soffro no PUI·ga.torio 
lhe disso a A lma de um fidalgo, e por cousa.s, 
de que se não faz caso no mundo , como ban
quete s ,  dansa.s e outros divertimentos profa
nos ! . . .  c64 annos eu já. padeci, lhe di se outro 
defunto pela incl inação que tive em jogar. 
Rogai a minha familia que me soccona com 
Missas J,. 

A Alma de outro lhe disse havia 80 annos 
que padecia no Purgatorio ,  e ainda não abia 
o que lhe faltava , e isto apezar de muita pe
nitencio. que tinha feito tres mezes antes de 
morrer, e das muitas lag1.-imas qu e t,inha derra
mado pelas culpas que lhe haviam sido per
doadas ! 

A Alma de um Sacerclote lhe disse que ti 
>nha sido sentenciada a 4.5 annos de desterro 
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n'aquella região de dôres por a.l�umas leviao· 
dadas no cumprir seu santo mirusterio. 

Á Alma de outro foi condemnada a 60 ao

nos de Purgatorio , por não ter acudido com 
presteza , levando os ultimas Sacramentos a 
uma enferma, que morreu sem os receber ! 

4. - Emfim, refere a mesma veneravel car
melitana. , que ás vezes ca.hia em desmaio e 
perdia os sentidos por ver e ouvir as Almas 
de algumas Religiosas da sua ordem, que haviam 
sido fervorosas e santas n'esta vida, e qne lhe 
diziam serem sentenciadas a 20, 30, e 60 annos 
de Purgatorio I . . . (V. Padre Faber. - Purga· 
torio.) 

0' meu Deus, o que será de nós I . . .  o que 
será das Álmas dos nossos pais, parentes, ami
gos , de todos os que ;10s são car_os ! . . . Não 
demoremos os suffi:ag10s , e oraçoes com que 
os podemos alliviar, e não cessemos de appli
car-lhes Missas e communhões, porque não sa
bemos de que Missa e ,de q,ue communhão 
Deus lhes ha de applicar a VU"tude que lhes 
dará entrada no Céo. 

IV 
COMO ABBREVIA·SE O TEMPO DO PURGATORIO 
1. - Lê-se na vida do veneravel João Rus

brock, cognominado o Admitavel, que sua mãe, 
tocada dos exemplos de virtude e da santidade 
de seu piedoso filho , entrou n'um convento 
para consagrar a Deus o resto de sua vida. 
Poucos a.�mos depois morreu , antes de ter al
cançado a perfeição da vida 1·eligiosa , e teve 
de satisfazer a Deus no Ptu·ga.torio. 

Muito The valeu a. piedade filial do joven 
João Rusbrock que todos os dias offerecia peni· 
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!;meias e orações pela Alma de sua mãe. Ap
plicava-lhe as Missas que ouvia e oommunhões 
que fazia, sendo ainda estudante ,  e appareceu
lhe diversas vezes a Alma de sua mãe 1 agra
decida pelo allivio que recebia , mas an.,.ustia
da pela demora de seu liV1·amento total . c Quanto 
tempo ainda has de levar , meu filho , pergDn
tara-lhe ella com voz lugubre 1 quanto ha. de 
levn.1· antes de tua primeira Missa? . . . quan
do é que te ordenarás de . acerdote ? !  . , . pois 
só então é que poderei sa.hir das chamma.s que 
me consumem ! . . .  • 

Esse dia chegou em fim ! Recebeu o fervo
ro o João Rusbrock a ordem de Presbytero, 
e quando acabava de celebrar sua primeil-a 
Missa, 110 dia depois de sua ordenação} appare
ceu-lhe sua mãe glol'io a, e voando para o Céo. 

2. - Deus, na sua misericordia, dá. o conheci
m nto a certas Almas do Purgatorio do dia de 
eu livramento annos antes que o realise. o 

Padre Vilhega.s lê - se que u m  servo de DeDs, 
devotissimo das Almas do Pu�·gatorio, vio uma 
d'ellas sofi'rendo grandes angustias , e ser de 
repent e illuminad a e muito consolada ; extra
nbnmlo a cau a de tão subita mudança , lhe 
perguntou d'onde lhe viera tanto a.llivio. •Bem
aito seja Deus , re pendeu essa Alma 1 eu era 
pai de familia, e morri antes que nascesse meu 
ultimo filho , e Deus agora. me fez sabe1· , que 
esse mesmo filh o, q ue n'este instante acaba de 
nascer, um dia se lJa de ordenar de Sacerdote, 
a por mim ojferecerá sua primeira Missa J em 
virtude do qual hei de sahir d1estas terríveis 
penas : e esta. noticia é a que me refrigerou 
tanto, e que operou em mim a mudança que 
nota tes . »  
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S. - Na vida de Santa. Veronica Juliani 
lê-se o quanto essa generosa virgem fez e 
offereyeu para libertar do Purgatorio a Alma de 
seu pai Francisco Juliani ; tini1a-se elle opposto 
por muito tempo á. vontade de Deus, impedin· 
do a vocayilo religiosa· de sna filha ; vencido 
pela piedade cl'esta , consentia que se consa
grasse a Deus, e por meio d'ella alcançou sal
var a sua alma da penas do Inferno , e não 
padecer auto nas do Purgatorio, d'onde sahio 
livre no dia de Nata.l , depois da Communhil.o 
de sua santa filha. De Santa Oatha.rina de 
Senna le - se que para libertar a Alma de seu 
pai das penas da Purgatorio offerecen - se a 
Deus para sofl'rel-as n'esta vida até morrer : e 
foi acceita súa oração. 

Do qu e se deve colligir quanto podem :filho 
e filhas , para abreviar o tempo do Purgatorio 
de seus pais, com oraçõe , penitencias, :lvlissa.s, 
e communhões! . . . - E guanto importa não 
difterir suas offertas de Mis as , communhões, 
e mais obras pias ; nem as abandonar, afim de 
diminuir a duração das penas que soffrem as 
Almas de seu. · pais , e de lhes alcançar, com 
maior liberdade, a entrada no Céo. 
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CAPITULO IV 

Halos de alllvlar e de libertar as Almas do Purgatorio, 
satisfazendo a Deus por ellas 

•SuDra(lia , .Afiuarmn �'ac:rificia , oraJ'I·o
nlJ. elt�nosyna, al!'aqut pittati& opera, qu.m 
a fiàtlibw pro alfi.s jidolibuJ dll,/w«liJ jin·i corl.nu:tenm.l, pit tt d41J014 fitm.t. • Coneil. Tridmt. • 

•Os a.uffrngios, Sacri.fil)ios de Missas, omç<)cs, ()SmoiBB, o outraa obras do piedade 
qne o� fieis tom costume de fuzer por 
outros fieis do!nntcs se façam pia e devotamente. 

SESS. XXV. 

I 
DOUTRINA DO CONCILIO TRIDENTmO SOBRE O 

l'URGáTORIO 

l. - os meios suavissimos e riquíssimos que 
Deus nos concedeu pa.J:a Lhe da.t·mos 

satisfação pelo nossos pecca.dos , e pela pena 
temporal que Lhe devemos , sii.o the!!OUros de 
graça e de misericordia que podemos apJ?licar 
As Almas do Purgatorio, cedendo-lhes o ti:ucto 
satil! ·actodo, ou todo, ou em parte , de nossas 
boas obras, das qunes as priucipaes são : 1° je
juns, e todas as mortificações dos sentidos e.-
teriores ou interiores ; 2° , esmolas , e todas as 
obras de misericorclia, corporaes e espidtuaes ; 
8°, Missas ; 4i communhões reaes e es pirituaes ;  
6', oraçõe ; o0 1 iudulgencias ; 7° , tqdos o s  tra
be.lho , ou penas que Deu nos envia e que 
;aotfremos com paciencia. Tudo quanto pode
mos offerecer a Deus em desconto dos nossos 
peccados, em união com as satisfações de J e
tus-Christo Nosso Senhor, com muito fructo o 
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podemos applicar As Almas do Purgatorio, como 
ensina o Concilio Tridentino dizendo : «Instrui
da pelo Espirito-Santo, a Egreja Ca.tholica con· 
forme as sagradas lettras e. antiga tradiçâo 
dos Santos Padres sempre ensjnou haver Pur· 
gatorio, e as Almas all1 detidas serem allivia· 
das e ajudadas com os suffragios dos fieis , e 
principalmente, com o gratissimo Sacrificio do 
Altar, por isso manda o Santo Concilio aos BisJ?OS 
que procurem com diligencia. que a. sõ. doutnna 
do Purga.torío seja abraçada pelos fieis de 
Christo 1 e em toda parte segmda. , ensinada, 
prégada. . .  , e cuidem os :Bispos que os su:ffra
gios dos fieis vivos , a saber Missas , orações, 
esmolas, e outras obras de piedade, que costu
mam fazer pelos fieis defuritos, se façam pia e 
devotamente segundo as regras da Egreja; e 
que tudo quanto se deve aos ditos defuntos 
pelas fimdações dos testadores , ou pot· outro 
principio , lhes seja pago com cuidado e dj]j. 
gencia.s pelos Sacerdotes, Ministros da Egreja, 
e outros que tem obrigação de assim o execu
tar. (Sess. XXV. Decreto do Purgatorio.) 

2. - Quanto á a.pplicação das Indulgencias 
ás Almas do Purga.torio convem saber que são 
só applícaàas por modo de suifragio , isto é, 
offerecem - se a Dens estas indulgencia.s para 
que se digne, se é sua vontade, aceital-as como 
resgate pelas Alm.as a quem se applicam. Por 
esta. razão não se póde saber se uma Alma por 
quem �>EÍ a.pplícou uma indulgencia planaria foi 
infallivelmente tine do Purgatorio :  ella já. nãt' 
pertence á jurisdicção da Egreja, mas sim ao 
foro de Del\S , e quem póde limitar sua. liber
dade, e persc.rutat· os conselhos de sua justiça? 
Nosso dever é trabalhar pelo a.llivio e livra
mento das Almas do Purgatorio , e applicar-
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lhes o maior numero que pudermos de indul
gencias , e mais obras satisfactorias. 

3. - Certo é que a indulgencia planaria. re
mitte não só as penitencias sacramentaes e 
canonica.s, mas tambem todas as penas do Pnr
gatorio, e a Alma que sah.isse d'esta. vida. com 
a plenitude d'essa graça, entraria no Céo sem 
pa snr pelas chammas dó Pur�tatorio : pois a 
mdulgencia planaria n'esta vida tem a virtude 
da contrição perfeita , quanto á xemissão da 
pena. devido. pela culpa perdoado.. E se Deus 
se dign&r applical- a a uma Alma retida no Pur
gatorio só para pngar a. pena tempora). ele cul
pas perdoadas , é certo que essa Alma fica in
teiramente line. Mas se ella stá. retida tam
bem por culpas venia.es não perdoadas , a in
dulgencia uão a livrarA , visto que não é re
missão da cul:J?a, mas só da pena. 

Sendo-nos rmpossivel saber todas as cau
sas pelas quaes uma Alma póde ser retida no 
Purgatol'io pela. divina justiça , e jgnorando 
i�almente que applicação a divina misericor
tfia faz as Alma s dos suffragio , Missas, e in
dulgen cia.s que por ellas lhe ofi'erecemos resta
nos o dever de trabalhar pelo livramento d'el
las, continuando a. prestar-lhes todos os auxi
lias das nossas obras de piedade : perigoso 
eria deixar de soccorrer a. uma Alma, na per
suação que já. sahlo do Purgatorio quando 
o'elle haja de ser retida talvez ainda por mui
tos annos. 

n 
CTO IiEROICO DE OARlDADE, OU OESSÃO DE 'l'OUAS 

!S OBRAS SATlSFACTORIAS E SUJ;'FRAGJOS A FAVOR 
DAS ALMAS DO PORG.ATORIO 

1. - Um meio efficacissimo de a.lliviar e li
bertar as Bem ditas Almas das penas que soffi:em, 

INJrda d4 Honra. 26 
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11m meio que augmenta o valor de todos os 
meios, é o acto de caridade heroica , ao qual 
a Egreja , nossa extremosa Mi!.e , concedeu os 
mais ricos privilegios i acto pelo qual podemos 
muito o.ugmentar nossos propt·ios meritos, ce· 
dendo tudo quanto temos, a nossa Mãe Imm&· 
culado., á Virgem Santíssima, 11ara que ella de 
tudo disponho.. como quizer, a tà:vor das Almas 
do Purgatorio. A Egreja, app rovando e enri
quecendo com grandes indulge.ncias este acto 
de piedosa confiança para com a Rainha do 
Purgatorio , e de generosa caridade para com 
suas filhas mais queridas, as Almas q o e ella qui· 
zerfavo-recer, nada impõe, a nada obriga. sob pena 
de peccado ; é um convite que faz, ou um appel
lo á. liberalidade de seus filhos : appello e con
vite que transmittimos, com prazer, ás fervoro. 
sas phalau ges da Guarqa de Honra , transcre
'vendo a explicação d�da na Racco/la ou collecçlto 
romana de indulgencias� na fórma seguinte : 

•Este heroico acto ae caridade a beneficio 
das Almas do Purgatorio consiste em uma es· 
pontanea e generosa cessão que o fiel faz de to
das suas obras satisfactorias em quanto vive, e 
de todos os suffragios de que puder dispôr de
pois de sua morte, forman do de tudo um de
posito nas mãos da Santíssima Virgem , para 
que de tudo seja ella a distribuidora em favor 
d'aquellas Santas Almas que quizer libertar 
das penas do Purgatorio i mas declarando-se 
que por tal offerta não se lhes cede senão o 
que é fi:ucto especial e pesso al de cada um, 
como, por exemplo, não ficarem os Sacerdotes 
embaraçados de applicar a Santa Missa segun
do a tenção d'aquelle!fque lhes deram a esmola.• 

2. - D'este a.cto heroico de caridade , que 
tambem se chamava voto ou oblação, foi insti-
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tuidor o Padre D. Gaspar Oliden , Theatino, 
por quanto , ainda que em mais 1·emotos se cu
los fosse tal a.cto conhecido, foi todavia. elle 
quem propagou ,  e a. instancias suas foi enri
quecido com mtútas Indnlgencias por d ereto de 
23 de Agosto de 1728, pelo mencionado Pon
tífice Benedicto Xlll, depois . coil.fi.rmadas pelo 
Papa Pio VI, em 12 de D e zembro da 1 788 ,  e, 
finalmente, por decreto da S. Congregação das 
Indulgencia.s, de 30 de Setembro de 1852, espe
cificadas pelo Snmmo Pontífice Pio IX ; são 
pois as seguintes :  

I .  O s  Sacerdotes que tiverem feito a. supra
dieta offerta. poderão gozar do Indulto uo 
A.lt.ar privilegiado pessoal, em todos os dias do 
anno. 

li. Todos os fieis que como .fica. exposto. 
tiverem feito a mesma offerta. podem lncl·ar a 
Indulgencia Pleoa.ria, applicavel unicamente aos 
deflliltos em qualquer aia que commWlgnem, 
devendo visitar uma. Egreja ou Ora.torio publico. 
e alli orar por algum tempo segundo a. m.ente 
de S. Santidade. 

ill. Igualmente a Indulgencia Planaria em 
todas as Segundas-Feiras do anno, ouvindo Mis
sas em su:ffi:agio da .Almas do Purgatorio, fa
zendo a visita. e oração como se disse. 

IV. Todas as lndulgencias tambem, que tem 
sido concedidas , ou que de futuro se conce
derem , posto que não applicaveis , que lucra
rem os fieis que tem feito esta offerta, podem 
appliçar-se ás mesmas Almas do Purgatorio. 

Finalmente , o Santissimo Padre Pio IX 
lendo em consid eração os meninos que ainda 
não commungam, e da mesma sorte os tristes 
enfermos, os que padecem molestias chronicas, 
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os velhos , os rusticos , os encarcerados e ou
tras pessoas impossibilitadas de comp1ungar, 
e de ouvir a Santa Missa, nas Seguudas -Feir�, 
por outro Decreto da S. a. das IndulgenCIBB 
de 20 de Novembro de 18õ4 , se dignou decla; 
r ar que , para aquelles fieis que uii.o possam 
assistir á Santa Missa na Segunda-Feira, lhe& 
aproveite a que ouvissem no Domingo ;  e para 
f!&llelles que allida n.ão commungam , ou sé 
a.C'h a.m impedidos de o fazer, commetteu tam• 
bem ao arbiti-io dos respectivos ordinarios o 
aútorisarem os confessores para a commutaç! 
das obras injunctas. 

3. - Adverte - se por fim que , ainda · qnll 
este heroico acto da caridade se encontre es
cripto em alguns folhetos impressos , com o 
titulo de voto, dando uma formula d'esta o:ffer
ta. ,  não se entende comtudo que seja feito de 
modo que obrigue sob pena. de peccado , e da. 
mesma sorte não é necessa:rio pronunciar a in
dicada formula , sendo sufficiente o acto da 
vontade , e a emissão mental com intento de 
gratificar das mencionadas InduJgencias. 

Comtudo , porqu e alguns desejam ter um 
�erecimento exp1·esso da cessão que fazem, 
indicamos aqui uma formula que se pode reza 
de vez em quando : 

•0'  Virgem Santíssima , ó Mãe de Deusj 
minha MlLe e Senhora , eu vos dou , e vos en
trego a beneficio das Almas do· Purgator' 
todo o fructo das minhas obras de que poss 
��ôr, durante minha vida , assim como do 

agios e de tudo o que me fõr dado depoi 
da ,minha morte. 

- c.E. .p� tj!�9;-- �0l'�&P,dQ.���;d.fl��$1±��>' "ÇJ_as :v 
sas l.llAos, vos · fogo q\ie o' ,ã.pilflqueJ.a em· . 
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das Santas Almas que quizerde allivio.r , e li
barta.r do Purgatorio. Tenho tençã.o de ganhar 
'cada dia todas as Indulgencias que puder, s 
pa.rticulo.rmente as que foram concedidas a este 
!lCto de caridade 9.ue por vosso amor pratico, 
e applico á. Bemditas Almas do PUJ·gatorio. • 1 Esta cessão é um acto de caridade perfeita 

não sómente uii.o prejudica a quem o 1lzer, 
o enriquece de maior merit.o, peta caridade 

é a alma, e a rainha de todas as virtudes. 

CAPITULO V 

e tres orações com Indulgencias parciaes e 
plenarlas appllcaveis ás Almas do Purgatorio 

• &vlcl/J. tl .saútbriJ t.St cogitalio P''D dt
�mcti-5 uorart u.t a ptCU�.tiJ .wtcanJur . .: 

• E, santo e salutar pen�mento orar seloS defuntoS para. I[UO fiquem livtea 
e sens pcceaclos. il. ?ll.ACH. XIL 

Quão preciosos são os n·uctos da oração 
a favor das Almas do Purgatorio ! A 

e para ellas um orvalho divino do pre
� .. ,, • .,,.,�n Sangue de J esus que lhes leva ua

nos ardores do fogo da divina 
A oração , qual anjo de luz cale tial 

, subindo da terra ao Céo, e descendo 
Céo ao Purgatorio , illumina com o brilho 
esperança esse carcere de dôr e de ge.mi
! A oração é uma pomba de piedad que 

ó.s soffredor&:s o ramo da olivei-
ll.llilUDlCHWlCIO a paz ! A oração é a chave 

que apre juntamente as porta do Pur
a aà pr:lDtli;e elo� Oeo l . . . E' a prodi

virtude da Egreja triumphante ! . . .  
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2. - A oração porllm com indul&'encias,j 

além do fructo meritorio, ào fructo safufacto
rio, e impetratorio das boas obras, tem aquel
la grande excellencia. de ser uma applicação 
das infinitas satisfações de Jesus - Ohnsto , da 
Santíssima Virgem e dos Santos, com que po- , 
demos dar tanta gloria a Deus, e tanto allivio 
ás Bemditas Almas do Purgatorio. 

Por todos estes motivos , e com o fim de , 
facilitarmos aos Guardas de Honra o exercício 
das orações indulgenciadas, extrabimos da Rac.4 
colta, ou collecçã.o impressa em Roma, as trin
ta e tres orayões que nos pareceram mais la
ceis e mais r1cas de indulgencias , e as o:ffere
cemos aos Devotos das Almas pedindo-lhe� 
que as rezem repartindo-as pelos dias de cada 
semana , ou ao menos pelos dias do mez de 
Novembro consagrado ás Almas do Purgatorio. 

1.•  Em l1onra da Santissima Trindade, Trt: 
sagio angelica. - Santo, Santo , Santo Senho 
Deus dos exercitas :  toda a terra está cheia de 
vossa gloria! Gloria ao Padre ! Gloria ao 
Filho!  Gloria ao Espirito-Santo ! 

(100 dias de indulgencia. Uma indulgencia 
planaria uma vez cada mez, n'um dia de com
munhão, a quem tiver recitado todos os diM.) 

2.• Tres Gloria Patri. - Gloria ao Padre1 
e ao Filho, e ao Espírito - Santo , como era no1 
principio, agora e sempre, e pelos seculos dos1 
seculos. Amen. 

(300 dias de indulgencia recitando de ma
nhã. , ao meio - dia  e ti. . tarde tre Gloria Palrl 
em agradecimento ti. Santíssima Trindade pe1as 
graças e especiaes privilegias concedidos 111 
Maria Santíssima., particularment.e na sua glo 
riosa Assumpçã.o ao Céo. Uma indulgen ·, 

planaria cada vez.) · 
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3. • A cios de fé, esperança e caridade. Meu 
Deus , eu creio firmemente tudo o que reve
lastes, porque sois verdade infallivfll. 

Meu D eus , espero tudo o que me promet
testes, porque sois fiel em vossas promessas. 

Meu Deus , eu Vos amo de todo o coração 
e sobre todas as cousas , porque sois infinita
mente bom e perfeito. 

E por vosso amor , amo ao meu proxirno 
como a mim mesmo. 

(7 annos e 7 quarentenas de indulgencia 
cada vez que rezarem esses actos, ou por qual
q_uer outra fórmula, com tanto que se declarem 
os especiaes motivos de cada uma das tres vir
tudes theologaes. Urna iudulgeucia plenaria 
,cada mez.) 

4.• Louvor aos Santissimos Nomes de Deus, 
de jes,ts, e de Maria: Deus seja bemdito. Bem
dito o seu Santo Nome. - Bemdito Jesus-Chri
sto\... verdadeiro Deus e verdadeiro Uomem. 

l:Semdito o Sa.ntissimo ome de Jesus. 
Bemdito Jesus no Santissimo Sacramento 

do Altar. 
Bemdita a grande Mãe de Deus Mal'ia San

tíssima. 
Ben;tdito o Nome de Maria ViJ:gem e Mãe. 
Bem dito Deus nos seus Anjos , e nos seus 

Santos. 
(1 armo de indulgencia. Uma indulgencia 

pleoaria cada mez, n'um dia de communhào a. 
quem tiver recitado todos os dias do mez.) 

6.• Orações e petições. - 0' Padre, ó Filho 
6 Espírito - Santo ! ó Santíssima Trindade ! Ó 
Jesus ! ó Maria ! 

Ânjos bemditos , Santos e Santas toda-s do 
Paraiso, alcançai-me estas graças que peço pelo 
prsciosi!jsimo �angue de Jesus-Cbristo : 
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1. De faz·er sempre a vontade de Deua. 
2. De estar sempre unido com Deus. 
3. De não pensar senão em D eus. 
4. De amar só a Deus. 
5. De praticar todas as acções por Deus. 
6. De buscar só a gloria de Deus. 
7. De fazer-me santo só por Deus. 
8. De conhecer bem o meu nada.. 
9. De conhecer cada vez mais a. vontade do 

meu Deus. 
10 . . . (Aqui peça cada um outra graça a seu 

arbítrio.) 
Maria Santissin:ía, offereoei ao Eterno Padre 

o Sangue preciosíssimo de Jesus - Ohristo por 
minha alma, .P.eJa.s Almas Santas do Purgatorio, 
pelas necess1dades da santa Egreja , pela con· 
versão dos peccadores, e por todo o mundo. 

Depois se recitarão tres Gloria Patri ao 
Sangue preciosíssimo de Jesus · Ohristo , uma 
Ave Jlfaria á. Virgem Santíssima das Dôres, e 
um Requiem wternam pelas Almas do Purga· 
to rio. 

(300 dias de indulgencia. Uma planaria cada 
.ms.z, n 1o.rn dJn de CO.LDn:JUDhiJ'o.) 

6.• Veni, Creator Spiritua, 
:h{entes tuorum visita, 
Imple snperna gratia 
Quaa tu cre�sti pectora, 

Qui diceris Pal·aclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, cbaritas, 
Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 
,Digi us paternaa dexteroo, 
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Tu rite promissum Patris, 
Sermone dita.us guttura. 

Accende lumen sensibus 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri co1·po1:i 
Virtute firma.ns perpeti. 

Hostem repelias lon�us, 
Pacemque dones protinus ; 
Ductore sic te proovio, 
Vitemus 01nne noxium. 

Per te scia.mus da Patrem, 
oscnmus atque }'ilium ; 

Teque u triusque Spirltum 
Credamus. omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit ac Para.clito 
In srecuiorum sreculn. Amen. 

(100 dias de indu1gencia. Uma planaria por 
mez no dia escolhido para commungar.) 

A Sequencút : Pnu'SaFtc/e .5/Jtrtltt's, t'/ t'llttlú C(JJ/i/us lucis fuce radz'ttm tem as mesmas supraditas indulgencia . 
7." Jaculafot·t'as a Jesus, Maria, José. 

Amado Jesus, José e Maria., 
Meu coração vos dou e al.ma minha. 

Amado Jesus, José e Mru·ia, 
Assisti-me na ultima agonia ! Amado Jesus, José e Maria, 
;Espire em paz entre vós a alma minha. 

(100 dias cada vez. E 100 dias quando se recitar uma da11 tres orações jacula.toria.s.) 
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8. • Oração diante de qualquer imagem dt 

]esus·Christo crucificado. - Eis-me aqui, 6 bom 
e dulcissimo Jesus , eu me prostro em vos�& 
presença, V os rogo e V os supplico, com o ma.is 
vivo fervor que irnprimais em meu coração 
sentimentos de Fé, de Esperança, de Caridade, 
e de dôr dos meus peccados e de proposito de 
nunca mais Vos offender; em quanto· eu , com 
todo o amor, e com toda a compaixão vou me· 
ditando nas vossas cinco Chagas , começando 
pelo que de V 6s,  6 meu Jesus , disse o santo 
Propbeta David : traspassaram as minhas ml!.os 
e os meus pés, contaram todos os meus ossos. 
(Ps. 21. v. 17 e 18.) 

P6de-se lucrat· uma indulgencia planaria 
cada vez qt1e,  tendo commungado 1 se recitar 
esta oração 1 diante de qualquer imagem de 
J esus-Christo crucillcado , pedindo pelas ne
cessidades da Santa Egreja, confmme a teução 
do Summo Pontifica. 

9.• O/leria do precioso Sangue de Jesus. -
0' Pai �terno ,  eu Vos offereço o Sangue pre
ciosíssimo de Jesus - Christo em desconto da 
meus peccados , e pelas necessidades da santa 
Egreja ! 

(100 dias de indulgencia cada vez que ae 
recitar.) . 

10.• Nós Vos eupplicamos ,  salvai os vos
sos servos que 1·emistes com o vosso precioso 
Sangue! (Beijando o Escapulario da Paixão 
200 dias de indulgencia. - Pio IX, 2ó de Ju
nho de 1847 .. ) 

11.• Doce Coração de Jesus, sêde meu amor! 
(300 dias de indulgeucia. Uma indulgencia 
plenaria por mez, n'um dia. de communhào. -
Pio lX, 10 de Dezembro de 1868.) 
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12.' Jesus, brando e humilde de Coração, 
fazei meu coração semelhante ao vosso ! (300 
dias. - Pio IX, 25 de Janeiro de 1868.) 

13.• Louvado, adorado, amado e agradecido 
seja, a �o do momento

� 
o Coração euc4aristico 

de Jesus Sacramen aoo , em todos os taber
naculos do mundo,  até o fim dos seculos ! 
(100 dias� - Pio TX, 29 de Fevereiro de 1868.) 

14. • Oraç;tw ao Santissimo Sacrammlo e ao 
Coração de Jesus. Eis a que ponto chegou vos
sa excessiva caridade, Jesus meu amantíssimo ! 
Vós de vossa carne e preciosíssimo Sangue nos 
apparelbast uma mesa divina , para Vos 
dardes todo a mim. Quem Vos levou a taes 
excessos de amor ? Não outro, por certo, que 
vosso amorosíssimo Coração. 0' Coração ado
nwel de meu Jesus , fornalha ardentíssima do 
Divino Amor, xecebei em vossa Cbaga sacra
Li sima a minha alma , para que n'esta escola 
de caridade eu aprenda a . pagar com amor a 
um Deus que me deu tão admiraveis provas 
de seu �mor ; e assim seja. - (100 dias de in
dulgencm.) 

15.• Louvado e A.gt·adecido seja a todo mo
mento o Santíssimo ·e Diviníssimo Sacramento ! 
(100 dias. Uma -plenaria por mez n'um dia de 
oommunhão. - Pw VI, 24 de Maio de 1876.) 

16 • Bemdita seja a Santa e Immaculada 
Conceição da. Bemaventurada Virgem Mari a !  
(100 dias. - Pio VI, 2 1  d e  Novembro d e  1793.) 

17.• Doce Coxação de Mari a ,  sêde minha 
salvação ! (300 ruas. Uma indnlgencia plena
ria por mez, n'um dia de communhã.o. - Pio IX, 
10 <;le Dezembro de 1868.) 

18.' Virgem immaculada Mada, Mãe de 
Deus, e nossa boa Mãe, rogai a Jesus por nós ! 
(300 dias. - Pio IX, 22 de Julho de 1860.) 
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19. • A Salve Reçina e o S11b tu11m pnesi· 

dium tem as ricas mdulgencias segtúntes : 
1." 100 dias cada dia. 
2. • 7 annos e 7 quarentenas nos Domingos. 
3.• Duas indulgencias planarias por mez . 

. 
4.• Indn l gencia . ple�aria em todas as Festi· 

Vldades da B. V. Mana. 
5.• IndulgE>Dcia planaria na hora da morte 

a quem rezar da fórma que se se"'u e : 
De -mat1hâ. - Salve, Rainha, Mãe de mise

ricordia , vida, doçura, esperança. nossa. , salve. 
A vós bradamos, os degradados fiU1os de Eva ; 
a vós suspiramos gemendo e chorando n'est.e 
valle de lagrimas. Eia, :pois, advogada nossa, 
esees vossos oll10s misencordiosos a nós vol
vei; e depois d'este desterro :pos mostJ"ai a 
J esns, bem dito fructo de vosso ventre. 0' cle
mente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. 

1f. Permitti, sag1·ada Virgem, que eu vos louve. 
�- Dai - me esforço contra vossos inimigos. "/f. Bemdito seja o Senhor nos seus Santos. 
:ij. Amen. 
De tarde. - Debaixo de vosso amparo nos 

refugiamos, Mãe de Deus Santissima.: nilo des
prezeis nossas deprecações em nossas necessi
dades , mas livrai - nos sempre de todos os 
perigos, Virgem gloriosa e bemdita.. 

1/. Permitti, . agrada Virgem, etc. como acima. 
20.· Quando tocam as Ave Marias. - O Anjo 

do Senllor annunciou a Maria , e concebeu do 
Espirito-Santo. Ave Mária, etc. 

Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo vossa palavra. Ave Maria, ele. 

E o Verbo de Deus se fez homem, e habi
tou entre nós. Ave Maria, etc. 
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11. Rogai por nós, San tissima Mãe de Deus. 
�- Para que sejamos dignos das promessas 

de Cluisto. 
Oremus. - Infundi , Senhor ,  Vos rogamo , 

vossa graça em nossas almas , para que nós, 
que pela annunciação do Anjo viemo s  ao co
Iihecunento da Incarnaçã.o de vosso Filho, pela 
ua Paixão e Morte de cruz sejamos conduzi

dos :í. gloria da. resw:reição. Pel o  me mo J e
sas-Christo Nosso Senhor. Amen. 

21: Lembrai-vos , ó Pmüsima' Vrrgem Ma
ri�, que jamais se ouvia dizer qne algum d'a
quelles que tem recorrido a vossa protecção, 
implorado vosso auxilio , e reclama.do vosso 
occorro, fo!)se por vós desamparado. Anima

do eu pois com igual confiança a vós, Virgem 
das virgens , como a. Mãe recorro , a vós rue 
acolho , e gemendo sob o peso dos meus pec
eados , me prostro a vossos pes: não clespre
rei minhas supplicas , ó .Mãe do Filho de 
Deus humanado, mas autes as attendei e ouvi 
prov.icia. Am en. 

(300 dias de indulgencia. Uma indn.lgencia 
planaria po1· mez n'um dia de communhão , a 
quem a recitar todos os dias.) 

22." o• SenhOl'R minha ! ó minha mãe ! Eu 
me ofl:'ereço todo a vós ; e em prova de minha 
devoção para comvosco , vos cons agro n'este 
dia meus olhos , meus ouvidos , minha bocca., 
meu coração 1 e inteiramente todo o meu ser. 
E porque ass1m sou vosso, ó incomparavel Mãe, 
guard ai- m e, defendei-me, como c a u sa  e proprie
dade vossa. 

(100 dias de indulgencia. Uma plenat·ia por 
mez, u'um dia de communhão , a quem a reci
tar todos os dias , de manhã e de tarde , com 
uma A. v e Maria.) 
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Aspiração no acto de qualquer tentação. -

Lemb1·a.i - vos que vos pertenç.o , terna Mãe! 
Senhora nossa ! A.h ! guardai - me e defendei
me, como cousa. propria. vossa. 

{40 dias de indnlgencia cada. vez.) 
23.• Ave, AugustiFJsima Rainha. de paz , Mãe 

de Deus, pelo a.cratissimo Coração de Jesus, 
vosso Filho, Principe da paz , fa.zei que se 
aplaque a. sua ira e que Ell e em paz reine . 
sobre nós. Lembrai - vos 6 piissima Virgem 
Maria , que nunca. se ouvio dizer , que algum 
d'aquelles que tem pedido o vosso auxilio, fos· 
se por vós desamparado. Animado eu por tal 
con:fia.nç.a a v.ós recorro. 0' Mãe do Verbo , 
não desprezeis as minhas supplicas, mas antes 
a.s attendei e as ouvi propicia. ,  6 clemente, ó 
piedosa, ó doce Virgem Maria. 

(300 dias de indulgencia cada vez. Uma 
planaria por mez , n'um dia de communhão , a. 
quem a. recitar todos os dias.) 

24.• Ave Maria doloro a. - Ave Mnria, 
cheia. de dôres : o Crucificado é comvosco ; vós 
sois a. mais lacrimosa. entre as mulheres, e la
crimoso é o fructo do vosso venh·e Jesus; 
Santa Maria, Mãe do Crucificado , alcançai la
grimas para nós, que crucificámoa vosso Filho, 
agora e na hora. da. nossa morte. Ameu. 

(100 dias de indulgencia cada vez.) 
25.• Ü' Jesus , que viveis em Maria , vinda 

e vivei em vossos servos, no espirit.o de vossa. 
Santidade, lla plenitude de vosso poder, na ver
dade de vossas virtudes, na perfeição da vos
sa vida , na communhão de vos !'los mysterios, 
dominai toda a adversa potestade , em vossoJ espírito para gloria do Padre. Assim seja. 

(300 dias de indulgencia.) 
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26.' Orações a S, José. - 0' glorioso S. 

José, Pai e Protector das virgens , Guarda fiel 
a quem Deus confiou Jesus , que é a mesma 
Innocenc.ia , e Maria , Virgem das vu:gens ; eu 
vos su;r>plico e in.stantemen te rogo por Jesus 
e Marla,  duplicado deposito a vós tão caro, 
fazei que preservado de toda a. macula, puro 
e ca.sto de coração, eu sirva constantemente a 
Jesus e a Mtnia com perfeita castidade. Assim 
seja. 

(100 dias de indulgencia.) 
27.' Lembrai-vos, o puríssimo Esposo de :Ma

ria Virgem, ó doce Protector meu S . José, que 
jAmais se ouvia dizer que algtlem tivesse in
vocado vossa protecyão , e implorado vosso 
soccon-o, e nlto fosse por vós conl:lolado. Com 
esta. confiança venho a vossa presença. , a vós 
fervorosamente me recommendo. Oh ! não des
preze is minha. supplica , Pai putativo do Re
àempt.or, mas dignai-vos de a acolher piedosa
mente. Assim seja. 

(300 dias de indulgencia..) 
28.' Á' sagrada familia. - Orações para 

ofiltr a santa pureza. I. - 0' Jesus, Filho de 
Deus vivo, esplendor da eterna luz, que desde 
a eternidade fostes gerado puríssimo no seio 
do Eterno Padre; e que no tempo quizestes 
nascer d'uma Virgem puríssima e 1mmaclllada, 
eu fragilis ima creatura. vossa 1 de todo cora
ç.&o Vos peço que me conserve1s pm·o na alma. 
e no corpo : e que façaes fio1·escer plenamente 
Ba vossa Santa Egreja a santa. pm·eza. para !ma.ior gloria vossa e para. a. salvação das almas 
por Vós remidas. 

II. - 0' purissima e immaculada sempre 
:Virgem Maria, Filha do Eterno Padre, Mãe do 
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Eterno Filho , Esposa do Espirito - Santo 1 au
gusto e vivo Templo da Trindade Sacrosanta, 
lirio de pw·eza e espelho sem mancha : dignai· 
vos, ó mioba cara Mãe , de obter-me de vosso 
filho, meu bom Jesus a. pureza da alma e do 
corpo : e intercedei pll.ra com Elle afim de que 
esta formosa vi.rtud� cada. vez mais brilhe em 
todas as classes dos fieis. 

ill. - 0' Esposo castíssimo de Maria im
maculada, que merecestes de Deus a singular 
honra de ser Pai putat.ivo da. mesma. Innocen
cia. Christo Jesus e Custodio intemera.to da 
Virgem das virgens : iostantemente vos peço 
que me alcanceis o amor de Jesus. meu Deus 
e Salvador, e a protecçã.o es:vecial de Maria, 
minha. Mãe Santissima ; e faze1, 6 meu S. José, 
Protector de todas as almas CR.stas, que vossa 
predilecta virtude , a santa pureza , seja por 
mim e por todos os homens mais digna.meut� 
amada. 

IV. - E  vós, ó a.mantissimo servo de Jesus, 
de Mro:ia e de José, ó modelo de modestia cln·i tA, 
e noa vossos tempos restaurador da piedade 
e dos bons costumes ,  ó especial Advogado a 
exemplar nosso , S. Bernardino ,  apresentai as 
nossas supplicas á Sag1·ada Familia, e alcançai 
para os tempos em que vivemos ,  que junto 
com a piedade e com o temor de Deus reine 
a santa pureza da alma e do corpo em todas 
as familias christãs , e em todos os . que são 
filho da Santa Egreja Romana , nossa Mãe. 
Assim seja. (300 dias de indulgencia. Uma 
plenal"ia por mez , n'mn dia de communhlío , a 
quem as recitar todos os dias.) 

29.• Ao Anjo da Guarda. - Anjo de Dene, 
que sois minha guarda, e a quem fui entregue 
por celestial piedade 1 alumiai-me, guardai-m� 
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regei-me e governai-me. Amen. (100 dias cada 
vez. Uma planaria. por mez n'um dia de com
munhào, a quem a recitar todos os dias. 

3 .• Oraç:ào pelos fieis arroni antes. · - 0' 
misericordiosissimo Jesu s ,  que Vos abrasa e 
em tão ardente nmo1· pelas alm , eu Vos sup
plico pela agonia do vosso acratissimo Cora
ção, e pelas dôres de vos a. Mãe immaculada, 
que purifiqneis em vosso precioso Sangue todos 
oa peccadores da terra , que estii.o em agouia 
e hoje mesmo tem de morrer. Amen. 

Coração agonis!mte de Jesus, tende piedade 
dos moribundos. 

(100 dia de iudulgencia cada vez. Um11, 
plenaria por mez, n'um dia de coin.munbão.) 

31.' Jllett Jesus , 1nisericordia ! - (100 dia�; 
de indulgencia cada ·vez.) 

· . Leonardo de Porto Mn.uricio aconselhava 
qus se inspiras e e.sta jaculatoria aos moribun· dos , e que se rev. tisse aos que par ciam já 
niio ter mais sent1dos , pois é de gntnde vir
tude para fortalecer na tentações , e inspirar 
caufiança na misericordi.a de Deus. 

32.• Seja feita , louvada e eternamente 
al a. a jus f issima , altissimn. amabiliss ·ma 
vontade de Deus em toda as causas. 

(100 dias de indulg ncia. Aqoelles que a re
cit-arem todos os dias, pocler� o  lucrar uma in
dulgencia plenaria , u m  o. vez n o  anno , no dia 
da sua escoiha, tendo-se confe<'sado, e commun· 
gando ; e aquelles que a tiverem rezaclo ft·e
qnentemente na vida ,  indu1gencia planaria na 
hora da morte.) 

S3.• A B. Margarida Mat·ia Alacoque muito 
recommendava que se rezasse cinco vezes Pa
dre Nosso I e Ave Maria as cinco Chagas de 

0114rda ct< Uonra. 2'7 
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Nosso Senhor Jesus - Christo , ]?elas Almas do 
Purgatorio de que era devotissl!Da. E o an
tissimo Padl"e Pio VII, por Breve de 7 de Fe
vereü·o de 1817 , concedeu 800 dias de indul
gencia aos que recitarem em su:ffragio pelos 
fieis defuntos, cinco vezes Padre Nosso e Ave 
Maria, e o "'f. Te erg-o qw:esumus, famulis fuis 
subveni quos prelioso sat1g-uine redémisti : Nós 
vos supplicamos ,  soccorrei as Almas de vos
sos servos que remistes com vosso precioso 

angue !  . . Dai-lhes, Senhor, eterno descanço 
entre os resplandores da luz perpetua. ! 

Descancem em paz ! Amen ! 
A.quelles que todos os dias assim recitarem 

poderão lucrar uma indulgencia planaria por 
mez com as ordinarias condições da confissão 
e communhão. 

CAPITULO VI 
Missa pelas Almas dos Fieis Defuntos 

• LO<um •·ifrlurrii. Iuci el pnei• u1 i>l· llulgla! d,eprtcamur. • 

•Nós Voa snpplieamos que lbes eon· 
cedais por indnlgenoia um logar de ro· 
frigario, de lnz o de pnz.• 

MEMENTO DOS DEFUNTOS. 

I 
O /!.ANDE EFFTOAOU DA MISSA A FAVOR DAS ALArAS DO PUBGATORIO 

1. - Quanto agrada a Deus que o:ffereçalnos , 
o Sacrosauto Sacrificio da Missa pe

la.s .Almas do Purgatorio , quanto Deus deseja 
que lhes appliquemos , 11ara liVI·al-as de suas 
penas o fn1cto qüe de1xa a nossa caridosa 
disposição , Santa Tereza nol- o ensina , com 
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irrecusa v&l autoridade , nó caso seguinte : a 
cidade de Valladolid um rico e caridoso fidal
go, por nome D. Bernardino de Mendonça, de·o. 
a Sa.n a Tereza uma quinta 1 com casa, jardim 
e vinba1 para fundar um convento de Religiosas 
(]e sua ordem. Dous mezes clepois d•esta doa
ção, antes que a fundação ficasse concluida, o 
Bemfeitor da Santa cabio enfermo derepente, 
perdeu a falia, e morreu sem pod er conf'essar-
e1 mas dan do sinaes visiveis de contriçã.o. -

Dei:�:emos a mesma Santa fallar. 
cEu e!ltava , n'aquelle tempo na cidade de 

•roledo1 á distancia de 50 leguas, occnpada em 
outra fundaçã.o ' Nosso Senhor me apparecen1 
fez-me conhecer a morte de D. Bernat·dino 1 e 
o estado de sua Alma que correra grande ris
co de se :perder ; que sobre elle e estendera sua misencordia1 por causa dos dons que havitr. 
feito para jimdar·se um couvenlo de sua },[a,; 
Sanlissima/ que esta caridade lhe alcançou a 
salvação 1 mas sua Almá estaria penando no 
Purgatorio até o dia em que fos e celebrada 
a primeira Missa, na capella do tiovo convento 
da ordem do Carmo. • 

c Eu senti coutinúa a Santa ,  tão profund:c 

I dôr pelos soffrimentos c1'aqueUa Alma, que apo
zar fle meu vivo desejo de concluir a fundaçií. , 
de Toleclo 1 parti sem demora para V allad olid. Apressan.clo a viagem e tendo jú che<>ado a 

Mr.,Jina tiel Campo, a 15 leguas de Valladolicl. Nosso enbor �inda appl\,receu - m e ,  na minha omção, e me disse , apressa·/ e, apressa - te por· que a Ab�za de Mendonça está pef!audo em grandes .solfnmenlos,. No l'!lesmo dia parti , e cheguei a Vallaclohd .n� dia de S. Lourenço.•  A Sn:nta contmua . sua narração dizendo 
�nanto fez para abrev111.r a fundação , A.J'rOmf. 
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tar a capolla e mandar dizer a primeira :Mis 11 
pela Alma do fund ador : e no tempo da Missa, 
depois da commünhão que a. Santa o:fJ'erece11 
pela mecsma tenç1i.o, apparaceu - lhe a A lma. de 
seu bem feitor, revestida de gloria, e depois a 
vio entrar respla.ndecente no Céo. 

2. - Poderíamos multiplicar as t·evelações 
pelas quaes Nosso Senhor deu a conl1ecer 
9.uanta efficacia tem o Sacrificio da Missa pa.ra. 
ltbe1·tar as Almas do Purga.torio. 

Diz S. João Obrysostomo que o Anjos não 
ómente assistem ao Sacrificio d11. Missa, senão 

que no :fim acodem voando ás portas do Pttr· 
gatorio a libertar as Ahnas as quaes Deus ap· 
plica a virtude do Sacrf!icio que se acaba de 
celebrar. 

Refere o Veueravel Beda. que depois d'uma 
batalha celebrando-se o Sacrificio da Missa 
pelas Almas d'alguns soldados q Lte se j ulgava 
terem morrido no campo da batalha, e que se 
achavam presos e acorrentados no dia e na 
hora. em que dizia-se Missa por elles, quebra.
ra.m-se derepen te as correntes de ferro , e os 
presos acharam-se em liberdade, e �ltaram 11 
sua quel'ida patria t Bella imagem da effica.cia 
ao Sa.crosanto Sacl'i:ficio da {issa a fiwor das 
Almas do Pur�atorio que pela virtude do Sa.u
gue preciosiss1mo de Jesu alcauyam a liber
êlade de voarem para sua Patria celestial. 

3. - Quando , pela sua justiça , Deus não 
lhes applica a. efficaçia em toda a sua pleui
tnde, de fórma que fiquem livres de todas suas 
penas, sempre recebem augmento de refrigerio 
de luz e de paz ; sempre lhes leva algum al
livio o Sangue do D1vino Cordeiro por ellas 
offerecido. 
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S. Bernardo nol - o declara com o exemplo 

da irmã de S. M a.lo.quias , Bispo ele Irlanda. 
Este santo prelado depoL s da morte de sua ir
mã , oifereceu por e/la a Deus o Sac?·ijicio da 
Missa muitos dias seguidos, depois dos quaes 
applicou suas Missas por outras intenções : 
appareceu - lhe então a Alma da irmil. tri sce, 
abatida, e queixou -se dizendo-lh e :  •Já são trin 
ta dias que sou privada do n.llivio que recebi�o., 
e do pão cel est.ial que cada din. me davas I•  
Reconhecendo o Sauto que n'aquelles dias havia 
deixado de dizer a 1fissa por ella, re,r.arou seH 
descuido , ofi"ereceu de novo o Sacríficio pel11. 
de sua irmã e teve a felicidade de tu·al-a do 
abysmos da expiação e de vêl-a subir gloriosa 
ao Céo. 

O Papa Pascal I tendo concedido iudulg n
cia. planaria applicavel ás Almas do Purgato
rio aos Sacerdote que celebrassem cinco Mi -

sas a capella de Sauta Praxedes em Roma . c 
tendo-lhe mon-ido um sobrinho, n'aqueUe tenípo 
foi o Sa.nto Pontífice dizer as cinco Missas no 
Altar privilegiado, e na ultima das Missas, vi
mndo-se para dar a ultllna bençã.o o Ranto Pad1·e 
vio a Alma de seu sobrinho tirada do Purga
Lorio pela propria mão dn Sautissima VirgPm 
qne a levou gloriosa e triurupruu1te ao Céo. 

n 
APPf,ICAÇÃO DOS FROCTO ' DA. Ml SA Á AUlA DO PORGA'rORTO 

1. - A Mi. sa põde ser dit a ,  ouvida , ou 
mandada dizer ,  por teuçilo d'uma Alma em 
particular, ou de todas em geral ; ou pelas que 
estilo mais proximas de entrarem no Céo , ou 
pelas Almas mais desamparadas ; pelas Almas 
que temos obrigação de soccorrer por ju&tiça, 
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caridade , ou g1·atidão , como são nossos paes, 
irmãos, parentes, ou amigos fallecidos ; ou pe
las Almas que pertenceram ás Irmandade s 
Associações as quaes pertencemos ; por aq uellas 
ás quaes demos algum prejuizo , ou má o e'!r
emplo. 

Sendo os fructos do Santo . acrificio da 
Missa verdadeil·amente infinitos póde estender
se a. sua a.llplicaçito ao maior numero · de Alma 
que se qulZer , pelos fieis vivos , ou defuntos, 
sem nunca prejudicar a nenhum com a repar
tição dos fructos entre todos. O que se a.ppli
ca aos vivos não priva as Almas do Pu.rgatorio, 
por ser inesgoto.vel o valor do o.crificio da 
Missa. , isto é por ser. infi nito , como o deixa
mos explicado nos capítulos antecedentes. 

2. - Assim é com razão que S. Bernar ino 
affirma que uma só Missa , se Deus só atten
rfesse ao valor do Sacrificio, seria suf.ficiente para 
despovoar o Purgl:ltorio de todas as Alma que 
n'elle penam. 

Mas assim não á.contece pelos altissimo 
juizos da Divina Ju tiça, e Almas ha que nem 
com muitas Missas que lhes ão applicada: 
alca.nçam a libet·dade de voarem ao Céo , ale 
que tenham satisfeito a tudo quanto devem, 
e que estejam perfeitamente purificadas : esta 
é a razão que nos obriga a pe1·severar n'esta 
santa devoção , sem nunca desfaUecer: pois 
quando não alcançamos libertA.r as Almas pelas 
quaes satisfazemos, sempre lhes damos a1livio 
e com a per everança n'esfa applicaçào do Sa
cl'ificio da Missa , allgmentando-llles o nfn/[f· 
rio, a luz, e a paz que infallivelmente recebem 
de ca.da oblayii.o do Sacrosauto Sacrificio, abre
via.-ee-lhes o tempo da expiação e adianta-se· 
lhes a entrada DO Céo. 
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III 

REVELAÇÕES DE AN1'A .FRANCISCA ROMANA 
Admiravel é a luz que derramam sobre esta 

imllortu.nte doutrina as revelações de Santa 
Francisca. Romana. 

Na relação que d'ellas fez, por ordem de seu 
confessor , a Santa diz que foi ltrvada ao Pur
gatorio, pelo Arclumjo S. Raphael, e que foram
lhe mostradas as Almas pa.decentes em Ires 
reg-iões, ou espl1eras, uma acima da outra : 

1.0 Na. regido inferior vio as Almas envol
vidas em terriveis chammas de fogo mcno;; 
lmebroso l(MC o do · lnf�rno: a Santa diz que 
u'esta rewão são detldaa a. ·  Almas que com
metteram peccados graves de que não fizeram 
sufficiente penitencia: o fogo é o mesmo para 
todas , umas porém so:ffi:em mais do que a. 
outras, conforme a gravidade dos peccados com
mettidos : cada . peccado mortal , pelo qual não 
se satisfez a Deus, depois da absolvição, é ex
piado no Purgatorio por sete amws de suppli
cios n'esta região inferior, conforme diz a mes
ma Sa.nta. 

2.0 Na regitio do meio são detidas as Almas 
que não commetteram tão graves culpas : a 
penas do fogo que soffrem são terr.i veis , mas 
não tão honiveis l nem tiio prolongadas como 
a.s da região inferior. 

3. • Na região superior padecem as Almas 
que cahiratn em peccados mais leves , ou que 
tendo já expiado culpas graves completam 
sua purificação, on dão a Deus a ultima sa.tis· 
fação antes de serem admittidas á sua divina 
presença , e de entrarem no lugar do suavis
si1tzO rejrigerio , na região da E!en1 a Lus , no 
immenso oceaiw da Pas bemaventurada. (Histo
ria de Rohrbacher, Vol H, p. 291 .) 
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4.0 A mesm a Santa refere que via muitos 
Anjos occupados a levar as Almas com muita 
caridade de um logar do Purgatorio para outro : 
são Anjos aos quaes a divina misericordia con· 
fiou este o fficio, mas não são os A11jos da Guar· 
da_. estes , diz a Santa , aprese11iam á Dívtim 
}ustircJ os suffragios offerecidos a Deus pelos 
parentes , ou amigos das Almas, e Deus os 
aceita e os mtrega ao Aujo da Guarda que o.ç 
communica á Alma por quem foram offerecidos, 
e lhes allivia as penas que soffre. 

5.• As Jl{issas, oraç6es, esmoleiS , 1'1'/0rli/ica· 
ç6es , ou indulgmcias que se applicam á uma 
Alma em particular, alliviam prirrdpalmente, 011 
liberlam primeiro a esta, mas, diz a Santa, to· 
das as Almas do Purgatorio tambem sentem 
allivio por c.ausa da caridade que reina entre 
todas es as Almas Santas. 

As Mis. as offerecidas , e mais suffragios 
feitos pelas Almas que nã.o precisam, por est-a. 
rem já: no Céo , approveitam aos que ofl'ere· 
ceram, e a todas as Almas do Purgatorio. 

6.• A.s Missas porém , ou suffragios appli· 
cados a uma Alma que os parentes ou amigos 
julgam estar no Purl?atorio, e que se acha JlO 
Inferno, nada. apro ve1tam a esta Alm a  desgra· 
çada, nem ás Almas do Purgatorio , mas uni
camente aos fieis que rogaram por esta pobre 
Alma, a n�o ser que na sua intenção quizes
sem applicar seus suffragios a. todas as AlmM 
do Purgatotio, no caso de não servirem á Al· 
mo. por quem os applicaram em particular. 

Convém aqui advertir, com Santo Anselmo, 
que aproveita mais ouvir devotamente 11ma 
só Missa 11a vida, ou dar esmola para se di 
lze,·, do que der�ar mil Missas depois da morlt 
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ar1dirc devote 1micnm Missam in vila vel dtire 
tlumosynam pro ea potesl magis quam mil/e post 
ohilum. 

IV 
ORAÇ-ES DA M l  SA PELOS DEFUNTOS 

1." Desde o pri�Icipio até o O!ferlorio. - Re
oovai vosso aclo heroico de cm·idnde, pelo qual 
depositais nas mãos da Santi sima Vhgem, em ' beneficio das Almas do P u l·gatori o ,  todas as 
indulgencias que puderdes ganhar durante a 
rida, e tudo o que puderdes dispôr das vo flas 
obras meritorias. 

Dizei depois moi devotamente a seguinte 
oraçiío: 

Humildemente prostrado ante Vós , ó So
berano' Senhor do universo venho implorar
Vos a favor dos fiei� defuntos em vossa graça, 
mas que satisfazem ainda a vossa justiça, pe 
los peccaclos que uão expiaram durante a vida. 

Esses fieis são meus pais , e que me ama
ram e que, durante sua Vlda se d dicaram por 
mim•: - quando eu so-Jli:ia, me consolavn m :  
quando alguma causa m e  faltava , privavnm
ae d'elln para m'a dar. - Agora sotYrem, que
ro con.sola.l- , quero dar - U1es aquillo de q ue 
n.ecessitam e que por si mesmos não podem 
obcer. f E ·es fieis silo meus parente e bemfeito
res que não nmei. quanto devia , que muita.g 
vezes talvez i.ncommodei com minha indiffe
ença e indocil idade ; quero , ó meu Deus , re
&I"IJ.r minha indolencia, minha leviandade, mi

nha ingratidão. 
Esses fieis são Almas que talvez soft'rem 

r minl1a causa : - as faltas que tal vez com
e ti com ellas, ou os escaudalos que lhes dei, 
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a retem no Purga.torio ; - quero ó meu 
Deus, reparar o mal que lhes hei feito. 

Esses fieis ão Almas que amais , 6 meu 
Deus,  Almas que vossa m1sericordia quizera 
attrahir ao Céo, mas q,ue vossn. justiça conser
va afastadas, porque amda nil.o expiaram todas 
suas culpas. - Meu Deus, por compaixão para 
com essas Almas , e por amor de Vós , qui-, 
zera. expiar em lugar d'ellas ; - vossa justiça 
parece m'o permittir vo n. bondade me da os 
meios n'este Santo Sacrificio. Oh ! .aceitai·o. 
E' o Sangue de Jeeus-Obristo l . . . Uno-me an 
Sacerdote que celebra, aos Anjos que rodeiam 
o altar a todas as pessoas que oram commigo; 
uno-me sobretudo :.\. Santis imo. Vu·gem , em 
cujas mãos deponho minhas preces e minbaa 

upplicas afim de que ella Vol -as apresent.e. 
2.• De de o 0/fertorio até o Sallclus. - Depois 

t.l'esta offerenda uni - vos mais intimamente ao 
Sacerdote, recitando algumas das bellas orações 
que a Egreja põe em seus labios :  Dai, Senhor, 
o repouso eterno ás Almas do Purgatorio , e 
faze1 brillmr sobre ellas essa luz que nunca 
se a.paga ! 

enhor, infinitamente bo�l
n
�ós Vos suppli-

camo , compadecei-Vos da a ela qual Vo 
implommos: ponde-a na mansão da paz e as
sociai-a em breve á. gloria de vossos Santos. 

0' Deus que perdoais aos peccado1·es e que 
de. j is a salvação de todos, supplicamos vossa 
misericordia , pela intercess�o da Bem aventu
rada. Maria, sempre Virgem, e de todos vossos 
Santos pa-1'!\ fazer chegar IÍ. Bemaventurança 
eterna nossos irmãos, no sos parentes e nosso 
bemfeitore!l que levastes d'este mnndo. 

Livrai, Senllor, de todos os laço do peccado 
as A lmas dos fieis defuntos. 
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Fazei, por vossa misericordia, que ellas niio 
tintam os effeitoa de vossa vingança no dia do juizo. 

0' Deus de consolaçito , autor da salvaçií.o 
da Almas ! tende compaixão d'aquellas que 
eoffrem no P11rgatorio, e concedei-lhes, com a. 
remissão de suas penas, a ventm·a que tendes 
promettido aos Santos. 

Deixai-Vos enternecet· , ,'enhor , pela fideli
dat'e que tiveram em Vos ouvir dm·ante sua 
vidA, e esquecei as faltas que a fragilidade ile 
nossa natureza. lhes fez commetter. 

Senhor, attendei aos votos que vossa Egreja 
Vos dirigi em favor das Almas do Plll'gatorio. 

Não é a vossa ju tiça que nos dirigimos, ó 
meu Deus, bem sabemos que essas Almas me
recem todas as penas que soffi:em : muito ape
gadas ao mundo e a si mesmas, emquan to esta
l'am sobre a terra, muitas vezes Vos o.ffende
nun; - pouco zelosas pela vo sa gloria não 
satisfizeram sufficientemente a vossa justiça 
pelas faltas que tinham oommettido e por se 
terelll: poupado muit o ,  so:ffrem jo.stamente pe
niiS rJgOJ·osas ! 

Porém, lembrai- Vos, 6 Deus misericordioso 
que Jesus , seu Redemptor , offereceu - se por 
ellas sobre a cruz ; que todo o seu sangue foi 
derramado , que seu Coração foi aberto, e que 
a RedempQito que Elle nos oJferece é mais 
abundante que todos os peccaclos que elles tem 
commettido. 

0' J esns , cbeio de t.ermua e de miseücor
dia, t{Ue nunca despr zn is os suspit·os dos de -
grn�dos , imploro vossa clemeucia para a" 
Al!llas do Plll'gatorio. 

o· Jesus, sat isfazei por ellas ! 
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Pelas lagrimas puríssimas de vossos olhos, 
lavai as manchas que cont1·ahira.m por vistas 
culpadas. · 

Por vossos ouvidos bemditos, sempre aber
tos aos clamores da desgraçA: , apagai as ini· 
qu idades que ella.s commetteram pela curiosi
dade de saber tudo. 

Pelo poder vivificante das palavras tão do
ces de vossa boca sagrada , apagai os pecca
clos de sua lingua imprudente. 

Pela innocencio. de vossa vida, purificai-lhe 
o coração das nodoas que os pensamentos sen· 
suaes ahi deixaram ! 

Dai-lhes, Jesus , o repouso eterno e fazei 
brilhar sobre ellas a luz qne j�mais se ext,iu1tte !  

3. • Desde o Sandus ali a Counnu11hâo. -

Santa Mechtilde, tendo commungado pelas AJ. 
mas do Purgatorio, Nosso Senl1or lhe dis se que 
recitasse por e/las 14m Padre Nosso; e diante 
do altar onde se celebrava o Santo Sacri.ficio 
a Santa fez a oração pedida, e tendo-a acabado, 
vio uma. multidão de Almas subir ao Cóo. Re.
zai pelas Almas, com todo fervor: Padre Nosso 
que esfaes nos Céos I 

Rogo- os, ó terno Pai, que perdoeis ás Al 
mas do Purgatorio não Vos terem amado e niio 
Vos tere1n rendido o culto de adoraç-ão e de 
respeito que V os ó devido , a Vós , Pai bom e 
misericordioso , e Vos terem afastado de seu 
coração , ou de desejaveis habitar·; e para snp· 
prir esta falta, Vos offereço o amor e a honra 
que vosso Filho querido Vos deu sobre a terra· 
a. honra <lue Vós dá. sobre este altar, e a abun. 
daute sa.tlsfação, pela qual Elle pagou a divida 
de todos os peccados d'ellas. 
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(Recitai dez vezes a iuvocaç,ão : !Yfeu jesHs, 
misericordia .' Ganhareis cada vez 1 ,000 dias 
de indu.lgencia pelas Alnut. do Purgatorio.) 

S(m/ijicado seja o vosso Nome 
Peyo- Vo , ó temo Pai, que perdoeis ás Al

lll!l.S dos defu.ntos não terem dignamente hon
rado vosso santo N orne , - o terem ra1·a.s ve
zes invocado - o terem muitas vezes empre
gado levianamente e terem algumas vezes co
rado de Vos pertencerem. Em satisfação d'e te 
peccado eo \ os offel.'eço a santidade de vosso 
�'ilho Jesus-Christo , sua obediencia , se1.1 zelo 
em Vos dar a conhecer , seu empenho de Vos 
�onrar durante a vida e de humill1ar - s e  an e 
Vós sobre o altar. 

MlW JESUS, �i ! SERI(;ORDl A !  

Vetlha a nós o vosso reàw 
Rogo-Vos, ó terno Pai, que perdoeis á:; A l

mas dos defuntos não terem desejado com ba
stante fervor , nem 

J
lroclll·aclo com bast.ante 

cuidado, o augmento e vo sa gloria . . .  Teria:ol 
podido facilmente Vos fazer conhecer e Vos fa
zer amar, instruindo as crianças, guiando para 
o bem aquel.les que amavam ! Para expia.r s n a  
indifferença., eu Vos offereço os santos de ejo· 
de Jesus-Ch.risto, o zelo que teve pela conver
!ão dos :peccadores , e o nroor qne lhes teste-
munha amda sobre este altar. ' 

MEU JE, US, MISERlCORDLA ! 
Seja feita a vossa vontade assim na len·a 

t·omo 110 Crío 
Rogo-Vos, ó terno Pai, que perdoeis ás .A.l· 

as dos def1mtos, sobretudo á.s .Almas religio . 
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sa , terem algumas vezes preferido sua. von
tade á. vossa , e não terem preferido em tudo 
e de um modo assaz perfeito , vossa. vontade 
que so manifestava pelos ácontecimentos d� 
vida.. Para reparar sua desobediencia e sua 
til.lta. de suj eição, offereço-Vos a união do dul
císsimo Coração de vosso Filho Jesus com 
vossa santa vontade , e a prompta e genero a. 
obediencia com que Vos obedeceu até a morte 
de Cruz e obedece ainda ao Sacerdote descen
do ao altar. 

MEU JESUS , M lSERICORD IA ! 

O pão t1osso de cada dia tiOS dai hoje 
'Rogo-Vos, 6 temo Pai, que perdoeis :.l.s Al

mas dos defuntos não terem recebido o San
tissimc Sacramento do Altar com os desejo�, 
a devoção e o amor que elle me.rece, - o ha
verem omittido, por negligencia ou p or tibiez11, 

u res peito h urna no , muitas cornmuuhões quo 
lhes o fferecei s. Para expiar estes peccados eu 
Vos o:ffereço a Santidade de vosso Filho Jesus, 
o amor ardente e o desejo ineffavel q lJ e  o le
varam a dar-nos o precioso thesou1·o de seu 
Corpo e de seu Sangue. 

MEU JESUS , MISE'RICORDIA !  

Perdoai-nos as 11ossas dividas, assim como nós 
perdoamos aos uossos devedores 

Rogo-V<�s, ó tel'Do P ai, que perdoeis ás Al
mas dos defuntos os pecca.dos em que cahiram 
não perdoando facilmente, conservando algum 
rancor, alimentando leves pensamentos de vin
!liança, e talvez commungando sem se reconci
lim·em. Por estes peccados, Vos o:ffereço a ora
ção, tão suave e tão nm.ante, que vosso Filho Voa 
cl i r ig io do alto da Crnz , pelo s seus inimigo 
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MEU JESUS, �USffiRfC RDI.A ! 

E uão nos deixeis callir em ltmtação 
R.ogo-Vos, o terno Pai que perdoeis R.s Al

m a  dos d'efuntos o pouco esforço que empre�aram em repellir as tentações de sen u8.lida
ae , - em reprimil· a curio idade de seus olha
res , - em privar - se de algumaR satisfações 
perigosas. Para expiar essa multidão de pec
cados Vos offereço as fadigas de Jesus , sua<> 
la.grimas , suas mortificações e seu aniquila
manto sobre o altar. 

MEU JESUS, MlSERICORDIA I 
Mas li'vrai·nos do mal 

Sim, meu Deus, livrai-nos do mal que soffi:em 
essas Santas Almas outr'ora culpadas , o.gora 
mependidas e resignadas , livrai-as pelos me
racimeutos de J esus-Christo. 

E Vós, Salvador tão cheio de misericordia, 
Vós que e tais sob1·e este altar , tende com
paixão de seus gemidos e de suas lagrimas. 
Ellas se unem a mim para clama1· a Vós , Se
nllorl Oh! deixai-Vos enternecer pela consi
deração do amor que Vos tiveram durante •• vida., e esquecei as faltas que a fragilidade <le 
nossa natureza lhes fez commetter. 

MEU JESUS, hU SERlCOll.DIA !  
Desde a Communl1âo até o fim da Missa 
Ainda uma oraçli.o muito piedosa que vos 

racommendaroos recitar algumas vezes. 
Deus Omnipotente , Pai infinitamente bom. 

manancial da divina cal'idade , Vós que reuni
reis um dia na gloria. todos os vossos filhos. 
venho trazer a vossos pés a lembrança d'a
uelles que eu amava, e qne chamastes a Vós. 
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A morte m'os arrebatou , já. não existem para 
mim ! Senhor, perdoai-me as lagl'imas que ar· l 
rancam de meus olhos a affiicçã.o, a ternura, 
o reconbecimentoi poderíeis offender-Vos? não 
fostes Vós que tormastes estes laços de Ía.· 
milia, estes vínculos de amizade, que a. morte 
despedaçou no momento em que goza1·amo 
d'essas doçuras ? Ah!  Senhor, longe de offen· 
der· V os , presto homenagem á vossa bondade, 
quando venho derramar rninrtas lagrimas em· 
vosso seio paterno. Choro diante de Vós, co· 
mo vosso Divino Filho Jesus chorou seu ami· 
go Lazaro , como Maria chorou seu Fillio no 
sepulchro , como choravam vossos servos e 
vossos amigos. Minhas la� rimas são bem amar· 
gas, é verdade, mas não 1m pedem a submissão 
de meu coração, e eu não quero repellir o calix 
• 1ue me deu vossa mão paterna. 
' 0' men Pai ! quão suave é buscar a con
solação em Vós antes do que nos filhos do 
homens ! Porem não vim a Vós sómente para 
ser alliviado e fortificado, vim a implorar vossa 
wisericordia a favor das pessoas queridas quo 
choro. 

Ah ! talvez ainda ellas não expiaram as 
faltas que outr'ora manchal'A.m a pureza de 
suas almas ; talvez gemem ellas, no fundo d'es· 
sas prisões, onde um fogo vingador deve puri · 
ficar até as menores manchas ; e essas Almas 
queridas suspiram de dôr e clamam por mim. 
0' meu Deus, esse pensamento me despedaça; 
outr'ora tudo fazia para poupar - lhes o mais 
leve so:ffrimento , hoje que farei para tiral-as 
do fogo devorador? 

Meu Deus , quem me dera poder desarmar 
vossa justic;.a. soff1·endo eu mesmo. em seu lnga� 
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Misericorclia ! Senhor, .compadecei - Vos d'ellas, 
temperai suas dôres, fazei resplandecer a seus 
olhos vossa divina luz ,  ponde um termo ao 
tormento cruel que lhes causa seu amor quan
do cheias de ardor se precipitam para Vós , e 
sem cessar são repel lidas por vossa. inexoravel 
justiça. 

Meu Deu s I Vos offereço para esforçar minhas 
humildes supplicas , os merecimentos de Jesus. 
meu Salvador ; offere9o-Vos suas Chagas sagra
das, seu precioso San

,�
ue e todas sua· dôres. 

Em união com vosso JJ ivino Filho, me offereço 
inteiramente a Vós como victü:na de expiação 
e de penitencia ; Vós offereço a resoluçito que 
formo, n'este momento , de levar d'ora em di
ante uma vida pura e santa. , afim de attrahir 
sobre mim e sobre aquelles que me são caros 
a abundancia de vossas misericordias. 0' meu 
Deus ! pelos merecü:nentos de Jesus , pela in
tercessão de Mar ia e de todos os Santos , di
gnai-Vos de tornar e:fficazes os meios que vou 
empregar para abrandar vossa justi9a : santos 
Sacrificios benção s ,  preces , mortificações . es
molas , seja tudo favoravelmente aceito por 
vossa divina Ma.gestnde, e m sli·va para grau
gear novos habitado1·es para. vossa cidade 
santa , e para mim m�smo a ventura. de lhes 
ser eternamente reunido em vosso seio , para 
Vos louvar e bemdizer para sempre_ A.meu." 

Ide agora ás occupações onde vos chama. 
vosso dever, tende certeza da benção de Deus 
·a quem déstes gosto, e da. protecçã.o das Almas 
do Purgatorio que alliviastes. 

Talvez , graças a vossa.s preces , algumas 
d'ellas jA gozam a��, felicidade eterna. , e sem 

Ouard<J ch Honra_ lli3 
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duvida , moitas , por vossa. piedade l receberão 
o aogmento de refrigerio, de luz, e ele paz, que 
por ella.s ped.io o Sacerdote, nas Missas a que 
assististes, ou que mandastes celebrar. 

Requiescatlf itl pace I 

CAPITULO VII 
Admlravels exemplos d6 Devoção ás Almas do Purgatorlo 

•AfiralJil� .Dt!l4 in Santlis stli.J! • , Dttil Ismtl, tpu �it ffirtutnn et fmitudincn pl<l>i •- :  Bt11�i<IUJ Deu•! • • . • 

•Admiravel e Deus em seua Son· 
toa ! • . •  o Deus d' Israel EU e mc•mo d.o.rá virt11de e fortaleza & seu p<>YOI Bemdito seja. Deus ! • . .  • 

Po. 67. V. !ro. 

I 
SANTA GERTB.UDES A M/"-GNA 

1 . - Louva e e.ngrandece o Real Ptopheta 
David a Providencia de Deus que il· 

lustra, edifica , rege e ensina a Santa Egreja. 
sua Esposa com os exemplos e com a doutrin& 
dos Santos que lhe envia, servindo-se das obra 
d'estes para instruir e fortalecer os fieis no 
caminho do Céo, e vencer os assaltos das po· 
tencias infernR.es. 

Nunca deixou Deus de suscitar no decurso 
dos secnlos, entre os filh os da Egrejà� Santo 
e Santas que pasmaram ao mundo toao ,  com 
o heroismo de suas virtudes , e com as ma
ravilhas de suas obras. Esta. admiravel Prol 
videncia particularmente resplandece a rea 
peito da devoção ás Almas do Purgatorio 
favor das ,quaes suscitou Deus em sua Egrej 
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I 

Santos e antas admiraveis, exemplares subli
mes, modelos de zelo, de oraç.ão de mortifica
ções, de sacrificios que todos os fieis, e parti
cularmente os da. Guarda de Honra devem co
nhecer seguir e imitar cada um conforme o 
seu estado ,  e sua condição, debaixo dos con
selhos de um prudente director. 

Entre os muitol! exemplo que oft'et·ecemos 
fi admiração e imitação dos devotos das Alma!\ 
principiaremos com a gloriosa virgem Santn 
Gerlrudes, q�te reuniu em sua devoçào todos os 
meios de alliviar e libertar as Almas do Pur
galorio, da quaes foi sempre devotissima. 

Refere o auto1· da sua bella vida , o Padre 
Alonso de Andrade , que essa piedosa vil·o-em 
doia.-se muito das penas que padecem as AI
mas detidas n'aquelle lugar, de que t.ive diver
sas visões , e muito sentin q

_
ue todo aquelle 

tempo estivessem essas quer1das Esposas de 
Jesus impedidas de louvar a seu doce Esposo 
no éo : porque como tt'Elle /infla lodo seu amor, 
11mlmma cousa desejava mais do que todas as 
creafuras o louvassem, e glorificassem perpetua· 
mmle, atravessando - lhe o cora�ào qualquer H· 
missão ou tardança n.'r�sto. Abrasada d'est 
zelo empregava todas suas forças em livrar 
as A lmns que penavam no Pm·gatorio sem 
petdoar o trabalho ,  cuidado on diligencia al 

· gnma ,  para leval-as ao Céo : Jejuava , disci· 
plinava·se, vestia-se de cilicio, e fazia 011/ras pe· 
m1mcias em �atisjaç.do de suas penas. J.tlan
áava dizer muitas Missas por e/las, e as ouvia 
com sttmma devoção, e copiosas lagrimas ; com· 
m rmgava 1nui!as vezes: orava sem cessar , ro· 
ando a seu doce Esposo que lhes perdoasse 

ms peccados. Clamava do intimo do seu cora-
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ção , ojfereceudo a seu Pai ce/esti'al os mereci
me�� los de jesus- CI�risto , de sua Mãe Saulissi
ma e de lodos os Sa11fos. 

2. - Não se limitava o zelo da Santa. ás 
obras de satisfação que dia e noite offerecia 
a favor das Almas do Purgatorio, persnailia a. 
todos �ue fizessem o mesmo : promettia a quem 
se dedtcasse a esta devoção grandes premios 
üa miio do Senhor, que deseja ser 1·ogado dos 
fieis por aquella Almas que são Filhas , Es
posas, amigas suas , e recompensa n'esta. e na 
outra vida os que concorrem por suas orações, 
suffragios , Missas , coromunl1ões e mais obras 
satisfa.ctorias, a leva] -as ao gozo de sua gloria 
no Oéo. . 

E quantas tenham sido as que sahiram por 
seu meio, se poderá colligir do que da Santa 
se refere no livro IV cap. 27 das uas reve
lações. 

Estando um dia de Pascoa da Resuneiçiio 
a contemplar na alegria d'aquelle glorioso my
sterio do muito amado Jesus, apparecen-lbe o 
Redemptor do mundo vestido de tanta gloria 
que vencia os resplendores dQ sol: e banhada 
a santa virgem em um mar de gozo por vêr 
ao Amado da sna Alma tão glorioso, affervorou
se em ardente desejo de que todas as creatu
ras se empregassem em o louvar e bemdizer, 
e justamente se compadeceu das Almas que 
soffr:iam nas prisões do Purgatorio , e post a 
de joelhos , e prostrada com muita humildade 
aos pés de seu Amado, Lhe, supplicou que pela 
glona d'aquelle dia tirasse das prisões a tan
tas Almas que padeciam n'aquelle lugar assim 
como tinha libertado no mesmo dia as Almas 
dos Santos Padres e Patriarc.has que o esta.J 
varo esperando. «E eu, acrescentou a. piedos 
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virgem, (praticatldo rem acto de caridade l!eroica,) 
eu olfereço a vossa divina Magestade , em sa
tisfação das suas dividas todas as enfermida
des e t1·abalbos que tenho padecido por vosso 
amor e todas quantas obras tenho feito em 
minha vida, por vosso santo senriço : mas por
![UB estas são, como eu, imperfeitns , offer ço
Vos com ellas, o muito agradavel sacrificio do 
vossa preciosíssima Paixii.o e morte, e os me
recimentos do vosso Sangue, para que supram 
ao que a mim me falta. • 

Acabada esta petição a olhou o enhor com 
rosto risonho mostrando que aceitava seus ro
g()S 1 c em signal de que cumpria seu pedido 
lhe mostrou um sem numero de formosi simas 
Almas que tirava das pena do Purgatorio , 
lhe disse : •Eu dou estas Almas a teu amor, 
1 imprimirei n'ellas um sig1-1al glorioso para 
q11e conste que foram libertadas por teus rogos, 
e ficará em mem01·ia eterna para gloria tnn 
diBnte dos Anjos e autos do Céo . . . • 

Deu-lhe mui�s graças a. Santa por esta. 
grand met:cê ; e animada com o favor que lhe 
fazia perguntou -Lhe qnal seria o numero das 

I Almas crne t.irava n'aquelle dia do Purgn.torio :  
& que Chri �;to respondeu qne era i111mmeravel: 
e ao voar aos Céos essas Alma felizes Jesus 
lh&� disse : � E u  vos applico os merecimentos 
�ue ganbon com tantas dôres minha Esposa, 
e que me offereceu por vós com tanto affecto 

·6 devoção, eu vol - os dou para accrescentar o 
'·gozo e a gloria que haveis de possuir no Céo 
. . . e vós a protegereis otferecmdo por ella vos
� orações, mostrando-The assim vosso agra
decimento. • 

Aqui deu fim a visão, e deve começar nos
adUlÍração e nosso proveito , considerando, 
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por uma parte, a grande caridade da Santa que 
não duvidou offerecer todas as riquezas de 
seus merecimentos , e plivar-se de todas a 
suas boas obras para soccorrer as Almas que 
estavam p1·esas nas penas do Purgatorio , e, 
por outra parte , a. misericordia do cll!mentis
simo Jesus que aceitou a oração de sua Es
posa e libertou tão copioso numero de Lmas 
que só Elle, na sua sctencia infinita, as pode
tia. contar. Quantas seriam pois a que l iber
taria Santa Gertrudes em todo o CUl"SO da sua 
vida, orando, e clamando , e ma.rtyrisando por 
e lias seu innocente e delicado corpo : e que gra
ças e favores lhe alcanç.ariam tantas Almas, 
ao lado de Nossa Senhora, orando no Céo por 
sua bemfeitora. ! 

O proveito principal que devemos tirar de 
tão piedosa lição é animar-nos a imitar a cari· 
l1ade da Santa. , fazendo , e offerecendo pelas 
Almas do Purgatorio quanto alcançarem nos· 
sas forças, e unindo nossos trabalhos e oral',ões, 
nossas Missas e communhões com os infinitos 
merecimentos de nosso Divino Redemptor, pe· 
diodo - Lhe se digo e supprir com elles o que 
nos falta para. pode=os libertar a sna.s que
tidas Esposas que padecem tão. acerbas penas, 
na prisõe do P urgatorio , que não h a n'este 
mundo pe11as com que se possam comparar. 

S. - No mesmo livro I V  cap. 37 , a Sant... 
refere· que ouvindo Missa, n'uma Quarta-Feira, 
ve pera da Ascensão de Nosso Senhor, ao tem
po que o Sacerdote levantava a Hostia coesa
grada , ,supplioou a Christo seu Espo o que 
pela gloria d'aquella festa se mostrasse liberal 
com as Almas do Purga.torio , as livrasse de 
suas penas : e vio logo ao mesmo Senhor, com 
"m� vara de ou1·o, descer ao loga.r do l?urg11 
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torio, e com o toque da vara se abriram suas 
portas 1 e sah.ll-am enxames de Almas como 
pombas brancas que voaram gloriosas ao Céo. 
De que a Santa gostosíssima não cessava de 
dar graças a seu Divino Esposo convidando 
todas as creaturas do Céo e da terra a que o 
louvassem , e agradecessem eternamente por 
aqueUa mi!?ericordia que tinha usado com as 
Almas do Purgatorio. 

Le·-se na me. ma vida. da Santa que uma. 
pe soa devota foi ao Mosteiro de que Santa 
Gertrudes era Abba.dessa, e pedia-lhe que ella 
com todas as suas Religiosas fizessem parti
cular oração pela · Almas do Pnrgatorio , por
IJ,Ue sabia que o Senhor n'a.quelles dias queria 
tirar de suas penas um gran.de numero d'ellas 
pelos merecimentos de toda sua communidad . 
! Santa, como era tão caritat,iva, admittio com 
auuuno gosto a petição e encommendou a to
das as religiosas e pessoas do convento que 
orassem com o maior fervor que pudessem pe
las Almas dos fieis Defunto . 

Toda a communidade se affervorou pat·a 
cumprir a vontade de sua superiora : a primei 
ra poré m e a mais fervorosa foi So.nta Ger
trudes que acomp>uthando sens rogos com peui· 
lencias, lagrimas e sacrificios, não cessava de 
orar ao Senhor co-m muita humildade c cmt
ftaw;a, que tivesse piedade de Sitas Cfueridas padeCI!IIfes: o fructo de sua. oração f01 á medida de 
seu fervor, porque, a.pparecendo-lhe Jesus ve
stido gloriosamente, coroado como Rei, e com 
sceptro de ouro nas mãos , e olhando-a com 
rosto benigno lhe perguntou se queria ojfere
cer Sitas obras e merecimentos pelas Almas por 
q11em rogava. A · Santa respoDdeu com pre
i!.ella que todos já os déra e oj!erecera pelas 
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Sa11fas Almas , 1'Jl(IS que de novo os ojferecia 
todos, J?elo allivio e liVI·amento d'ella.s. 

c Pois eu aceito , disse o Senhor, e re:J!arto 
vossos dons.• E ll1e fez entender que distri 
buía as orações de toda sua communidade , e 
que por ellas e pelas suas libertava muitas 
A.lmas das penas do Purgatorio. 

A Santa, com os desejos que tinha da sal
vação do mundo, Lhe supplicou que lhe désse 
outras tantas A.lmas de pecca.dores obstinados, 
como lhe dava ent-ão do Pm:gatorio , pedindo 
que os ajud asse com mais efficncia a sahir de 
seu mau estado. E o Senhor lli'o concedeu, e 
lhe assegurou que os reduziria á. sua graça, e 
lhes daria maiores anxilios para que sahissem 
do peccado e entrassem no caminho da salva
ção, com que a deixou contentissim.a e alegris
sima pela 1nisel"icordia que usav1t1 por seus ro
gos, com suas queridas Almas , e com os po· 
bres peccadores. · 

Ensinando-nos a sim que não só uma devo· 
ção não prejudica á outra, mas que sendo -pri
meira a. devoção para com as Almas do Pur
gatorio, com ella �;;e póde alcançar a conversão 
de muitos peccadol·es, e até dos mais endure
cidos e obstinados , como alcançou a zelosis
sima virgem Santa Gertrudes. 

li 
SANTA CATFI A.RINA DF. GENOVA 

1. - Nilo foi menos admiro.vel a Divina 
Providencia suscitando Santa Catharina de Gs
novP. para illustrar a verdade do Purgatorio, 
e infiamma.r a devoção dos :fieis com sublime 
doutrina , e com eminentes exemplos , poucos 
annos antes que o ímpio Luthero derramass� 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

seu veneno contra a fé catbolica e se decla
rasse inimigo jw·ado do Purgatorio. 

• Qui z  Deus servir-se de s u a  .humilde tillm 
Cathariua pam su tentar coutm os hereges a 
verdades da fé a respeito do Purgatorio, como 
dous seculos a11tes se servira de sua querida 
E posa Gertrnd es para derramar torrentes de 
luz e de ' piedade a iavor das Almas que for
mam a Egreja paciente. 

Para realizar os desiguios t1a sua miseri
eordia , Deus , diz o autor da vida de Santa 
Catharina de Genova , collocou e ta anta no 
candieiro d11. Egreja , como Z11"/'t espelho e um 
txemplo das pe11as que se padecem no PurgCL· 
lorio , q1úz que e! la estivesse como em um .alto 
muro, mire esta vida e a outra, para que ve,do 
o que tta outra vida se sojfre , manifestasse 
n'es!a o que se lw de jazer para evitn.r - se os 
soffrimentos do Purgatorio, ou d'elles libertar 
as Almas padecentes. 

Manifestou - o Santa Cath�trina com R l u �  
que denamou pelo seu adrniravel !ralado ob1•r. 
o Purgnlorio, e p elo mystcrioso Pm·gatorio que 
soffreu em sun alma Ü1teriormente, e no corpo 
risivelmente. 

Deus accendeu n'ella tlm fogo a1·dentissimo, 
e amorosíssimo, como em um semphim · n'este 
fogo abrasada se foi consumindo �tté morre1·, 
off'erecendo-se ao seu Divino Esposo com o  vic
limr. de expiação a. favor das Almas do Pur
gatorio. 
� E ronda que o vivíssimo fogo que soffria 

sse principalmente moral, atotmentou-a phy
camenfe de modo que consumia todo o seu 
11/o corpo desde a cabeça alá os pés , sem lhe 
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ficar tlervo, nem osso que nào fosse abrasado, 
e consumido com /Ol[OS interiores. 

Victima volunta.no. das Alma presas na.s 
chammas do Purgatorio, por ellas offerecia. diiL 
e noite o ardente supphcio que em cessar 
padecia. Os medicos depois de muitas obser· 
v ações declararam ser toda sobrenatural a quali· 
dade do fogo que consr1mia a Santa e 1tào lm· 
ver na medici1za remedio contra aquella enjer· 
midade. 

E na verdade esse divino incendio havia 
sido acceso no coração da Santa por um tlardo 
inBammado que lhe arremessou Jesus crucifi· cado, com que padeceu tão excessivamente que 
temeu-se ch egasse a morrer. Ella porém só 
temia não so:fii·er bastante ; e só aspirava a 
maiores tormentos pal"a mais alliviru: as Almas 
do Purgatorio e ex piar por ellas, satú fazendo 
a Deus , com seu martyrio ,  P.elas penas que 
deviam a sua justiça. Eis porque afim de sa· 
tisfazer seu. immenso desejo de so:ffrer chegou 
a pôr sobre a carne nna de um braço carvões 
accesos , vendo-os queimar a sangue fdo ,  a tê 
se apagarem sobre seu delicado braço : ma�, 
diz seu historiador , e lia não p1uecia sentir a 
violencia do fogo exterior ,  pela maior activi· 
da.de e força. do fogo interior que padecia. 

2. - Esta. experiencia, mais admira.vel que 
imita.vel, deu-lhe au�oridade para declarar Q,US 
o fogo material d'este mundo, é como uma pm· 
ura , em comparação do fogo do Purgatorio, 

o. qual e/la julgava ser de tanta pma como o 
jogo do In(enzo, dando assim mais força e crs· 
dito á opinião de Santo A.gosti.nbo que diz: 
Idem ignis purgat electum ,  et cruciat danma· 
tum : o mesmo fogo purifica o escoThido 1  e 
atormenta o coodemna'(lo 
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E ta é a. opinião de S. Gr gori o , de S. 
Thomaz de Aquino, e de S. Leonardo de Por
to Mauricio , que O!! cita dizendo : eodem igm 
cremalur danmalus, et purgatur eleclus: com o 
mesmo Jogo sào queimados os condemnados, e 
purificado os escolhidos. Santa Franci ca Ro
mana. vio u a düferença entre os dons fogos, 
e diz que o do Purgatorio não é tenebroso, 
como o do Infern o :  e póde ser pol'que as Al
mas do Purgatorio ão illuminadas interior
mente com a luz da graça. 

3. - Em San a Catharina d Genova, o que 
havia mais adnúravel nos tormentos que so ffi·ia 
em satisfação pelas Almas do Purgatorio, era 
a prodigiosa J? ciencia , a bntnda resignaç;1o 
com que padecut. seu intoleravel martyrio. Res
plandecia.)l'ella. um contentamento interno, uma 
paz t.ào pel'f'eita no meio e suas atrocissimas 
penas que a todos pa mava : era \lma admira
l'nl união de padecer e �ozar que só póde ope
rar-se por lltn milagre cta. graça: por uma pa 1· e 
parecia cravada em uma cruz ele fogo, soffr n
do horrível marty1'io, e teniveis angustias com 
seu Jesus crucificado ; por outra parte era tal 
$lltl conformidade com a vontade de seu Pai 
celestial mostrava tanta paciencia dbda pala
vras tão cheias de resignação e de amor de 
Deu que tod.as pasmavam e choravam de de
voção. 

Vai-se juntamente o Paraiso, e o Purgato 
rio n'esta innocente victima de expiação. Vi
nham muitos de longe para vêl-a, e faltar-lhe 
e attonitos se encommendavam a ella. , e jul
gavam haver visto uma creatura. mais divina 
que humana. 
' .A.ssim consumia-se, especialmente nos ulti
[!llOS nove q.nnos da !lUa vida, essa piedosa mar· 
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tyr do amor de Deus1 e das Almas do Purga
tono pelas qua.es satlSfazia. ai. divina justiça . .  

Por quantos milhares de Almas alia satis
fez, e a quantos milhares ella alcançou a en
trada no O éo..t. é o segredo da infinita sciencia e 
bondade de lJeu s ! Seu doce Esposo e Reclemp
tor as contou ! 

Depois de haver padecida crucificada com 
Elle, expirou beijando -Lhe as Chagas sacrati -
sim as e dizendo : «Em vossas mãos , ó meu 
bom Jesus, entl-ego meu espidto ! �  

A s  Almas que libertára d o  P1n-gatorio , e 
que já. gozavam a gloria do Céo , sahiram ao 
e1 contro de sua bemfeitora e a levaram agra
decidas ao throno de seu Divino Remtmerador. 

ÂJ.>rendamos com o exemplo d'esta a.dmira
vel v1ctima de expiação pelas Almas do Pur
gatorio a soffrermos com paciencia e re ·igna
ç.ão os trabalhos que Deu s nos envia n'e ta v i 
ela, offerecendo nossos soff1·imentos e obras ·a
tisfactol'ias a. favor das Bemditas Almas que 
penam no Purgatorio, e com esta devoção me
recer mos a graça de uma morte preciosa di-
1\nte do Senhor, e11tJ.·egando nossa vida, nossa 
alma, nossa eternidade a eu �agrado Coraçà<• ; 
uo momento de sabu:mos d'esta. vida. as Aln1ns 
que tivermos ajudado A. entrar no Céo, virão 
A. levar-nos a sua santa gloria. 
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CAPITULO Vni 
Motivos & meios particulares com que se alfervoraram 
var!os Santos para libertar as Almas do Purgatorlo 

" Vad.t1 tt libel'a .{7"0./I'tl tuos:• 
• V ::ti, e libiH1:a teus il'mfl.o�t. • 

I M!I.CH. V. 17. 
I 

PIEDOSO APPF.LLO A. TODOS OS r'U :lS , E Á GU RD DE HONRA 
L-Que eja de fé haver Purgatorio, e que sejam 

tanta e tão inexpli caveis as penas que pa
decem as Almas n'elle detidas, é uma verdade 
reconhecida por todos os fieis cat-holicos: mas 
que façam tiLo pouca impres ã.o , em muitos 
1t'esles /i eis , os gemidos da ALnas do Purga
t.orio , e que sejam tão pouco attendidas a 
snpplica · de dôr com que imploram nossa piedo a compaixão , é outra verdade q11e já em 
eu tempo la timava Santo Agostinho dizendo : 
•E perflrn J?Or nosso auxilio as Alma dos 
nosso quendos defuntos!  passou pnm elles o 
t<Jmpo de merecer! . . . clam:u:n todo o dia e 
toda a n oite nos tormentos , clamnm . em ct:s
sar, e poucos são os que lhes resvondem ! . . . 
Brnclam, e não ha quem os console . . . Expe
clanl ut fu.venhw pe•· 11os, templts enim operm1di 
,f_rofugil ab eis .' . . . clamanl quotidie, qui jacerlt 
i11 lormeutis : clamant, P.t pauci St.ml qui respo1t
dwut ;  ululmd, et n.on est qui co�tsoletur eos !• --�Srrm . 44· . 

T11.l é a ingratidão e dUJ:eza do coração hu
mano que chega a esquecer-se dos soffl"i.mentos 
de seus maiores amigos e bemf itores ! 
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2. - Mas , bem dito seja Deus ! Sempre 
houve e haver& na Egreja de Deus, até o fim 
dos seculos almas compassivas, e corações ge
nerosos, cheios de fervor , de piedade e dedi
cação a favor das Almas do Purgatorio. To
dos os dias ha milhares de fieis qu� ouvem o 
convite da Egrej a :  Levanta· te, e vai a libertar 
as Almas de teus irmãos. Todos os dias bn. 
milhares de Sacerdotes que sobem ao Altar do 
Sacrificio e offerecem a Deus pelas Almas de 
seus irmãos defuntos a Sacrosanta Victima 
d'expio.ção e todos os dias com fervo�· repetem 
a tocante oração com qul'\ a Egreja. lhes insi
nou a pedir o desejado ltq:ar de rifrigerio, de 
luz e de pa:s ao qual aspiram as · Almas Po· cit�tfes. 

Todos os dias milhares de fieis, desde seu pri
meiro acordar, renovam su1 neto heroico de ca· 
1·idade, e offer·ecetn á sua Mãe Santissúna, com 
todo o coração, suas ob1·as satisfactorias , seJrs 
trabalhos, as Indulgencias que possam lucrar, 
e tudo quauto possam fazer, soffrer, e merecer 
para que de tudo seja distribuidora a miseri
cordiosa Rainha do Pul·gatorio entre as Bem
ilitas Almas que mais queira. favorecer. 

Di!me - se o ama.ntissimo Corayã.o de Jesus multiPllcar em sua Egreja o numero d'esses 
fiei �enerosos !  Digne-se infla.mmal-os a todos, 
e ma1s pa.rticula1·mente seus Guardas de Honra, 
n'esta. santa e salutar devoção ! . . . Digne-se 
fortalecer os fracos a.ffervorar os tíbios para 
que todos com mais generosidade se dediquem 
a. libertar as Almas de seus irmãos que penam 
no Purgatorio : Vade, et libera fralres tuos I 

S. - Se a. todos os fieis póde ser dirio-ido 
este fervoroso appello do valente Judas 'ih
chabeo a Simão Macha.beo não menos va· 
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lente do que seu irmiío, e com mais razão que 
o dirigimos aos fervorosos Guardas de Honra 
aos quaes supplicamos que se levantem e com 
mais zelo do que nunca se dediquem a liber
tar as Almas do Purgatorio , para as. im dar 
mais gloria., e consolação ao Sagrado Coração 
de Jesus. 

0' filhos e filhas d'este amantissimo Cora
ção, 6 Levitas, 6 Ministros, 6 Esposas de .J e
s s ,  6 Anjos , 6 :E ilhos de Maria , que bello e 
rico theatro o:lferecido a vosso zelo , a v o sa 
caridade, a vosso heroismo ! . . . Levantai-v o , 
e dedicai-vos a libertar as Almas que vos im
ploram, e que contam com vossa generosidade ! 

Vêde como em todos os tempos Deus sus
citou na sua Egreja corações nobres e genero
sos que ouviram esta voz : Vai e liberta teus 
irmãos , el COlTespondendo a este convite sa
grado se dedicaram a tão salutar devoção, offi -
recendo-se a Deus , como victimas sublimes e 
aa.ntas em expiação e sa'ti sfação a favor das 
Almas do Purgatorio : imitai ti!.o bellos e no-
bres exemplos. 

· 

No meio do egoísmo gue reina no mundo, 
levantai-vos, ó Guardas de Honra., abrasai-vos 
em chamma.s de novo zelo a favor da. queri
das Esposas do Sagrado Coração d�:� Jesus, com 
vossa pa.la.Vl·a propogai esta santa devoção ! 
Com as orações, e penitencias com as :Missas 
e communhões , com o Sangue de Jesus , com 
soas divinas chagas, com as indulgencias, es
molas e mortificações alliviai e libertai as A.1-
mas que imploram vosso poderoso auxilio. 
Para inflammar vossa dedicação considerai o 
admira.vel heroismo dos que vos precederam 
n'este campo d.e ba.tall111.. 
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ADMlRAVEfS SACRrFICIOS PRA'riCADOS A FAVOR 
DAS ALMAS DO PURGATORlO 

1. - Cheias estão as vidas dos Santos de 
eminentes obras de piedade <}.Ue praticaram em 
sa&isfaçào a Deus pelas diVldas que estão a 
pagar as Almas com os supplicios do Purgn
torio. Que zelo n'um S. Domingos , que não 
se coutentando om prégar esta devoção, fla.,.el· 
lava seu corpo, todas as noites, com as:pera âi · 
cipHna até coner sangue de suas fel'ldas, em 
expiação pelas Bem ditas Almas ! 

E quantos milhares d'ellas libertou, unindo 
tantas penitencias com a devoção do Santo 
Rosario, que tanto propagou I . . .  

Q.ue fervor n'uma Bemaventurada Maria do 
E spírito Santo, que todo os dias com brasa 
ardentes queimava seu corpo virginal, ofl'ere· 
cendo com invencível paciencia os ardores d'a
quelle fogo material, paxa abrandar e abreviar 
os supplicios do fogo que padecem as Almas 
no Purgatorio I 

Que admiravel heroismo n'uma Santa Lu
dovina ! 

Esta. nobre e generosa victima, tendo, desde 
a infancia, consagra-do a Deus sua virgindnde, 
a.os 19 nonos de sua. idade pffereceu-se a seu 
Divino Esposo pam. soffi·er pelas Almas do 
Purgatorio , dar-lhes allivio com suas satisfa
ções ; e libertai-as de suas penas , e aceitando 
Deus a. offerta , enviou-lhe gra.vis ima.s enfer
midades , chagas , e dôres que soffreu por es
paço de 17 annos com inabalavel resignação e 
paciencia sempre unida com seu J esn$ cruci· 
ficAdo. 
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Havendo assim chegado aos 36 annos de 
vida, deu-lhe o Senl1or a escolher, ou que fos
ss gozar da gloda. do Céo, ou que ficasse pa
decendo na terra pelas Almas outros 17 annos. 
A. virginal victima escolheu soffrer pelas suas 
queridas irmãs do Purgatorio : e era tal sua 
compaixão no considerar as penas das Almas, 
q_uc chegava a c(torar lagrimas de sat�gue ! . . . 
E com ellas qlllzera apagar as chammas do 
Purga.torio : assim padecendo viveu ainda 17  
Rnnos, e e m  premio d e  seus &l anuos de con
t:inuos e admiravei sacrificios , o Senhor lhe 
concedeu que sahiudo d 'esta. vida tirasse do 
Pnrgatorio todas as Almas que quizesse, e as 
levasse comsigo para a Gloria. 

2. - Mais admiravel pru:ece ainda o heroico 
sacrificio da glorio a virgem Santa Chtistina, 
que, de idade de 12 nnnos, já se havia elevado 
a uma grande perfeição , consagrando-se a Deus 
e offerecendo- Lbe o sacrificio de sua vida pelo 
allívio e l inamento das Almas do Pu rgatorio, 
como referem Blosio e S. Leona.1·do de Porto 
M:auricio. E Deus , aceitando esta inpocente 
victima , lhe enviou uma grande enfermidade 
que a levou á.s agonias da morte. 

Mas, no momento de expirar, o.ffereceu-lhe 
o Senhor a escolha ou de entrar no Céo, ou de 
tornar a este mundo pat·a so:ffi:er llelas Almas 
do Purga orio , e a vh·gi.nal l1eroina escolheu 
privar-se de vêr a Deu , para dedicar-se a soecorrer as AJmn.s , as pacientes e que1·idas Es 
posi\S de seu muito amado J esus ! Oh ! admi
mvel amor que lhe fez preferir a corôa de es
pinhos , e deixar a corôa de gloria pal'a mais 
agradar a seu.Divioo Esposo : o qual fa:>:endo
lhe a vontade restitui-lhe a vida , em que por 

Gtmrda d< Jlonro. 20 
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espaço de 40 a.nnos tornou-se UIJI assombro de 
penitencias, orações, obras de caridade, e mor
tificações a .  favor das Almas do Purgatorio : 
pois sendo esta heroica virgem filha de Prin
cipes, mimosa e delicada , passava dias e noi
tes no cemiterio:�, entre as sepulturas, respi
rando o fetido cheiro de cadaveres , orando e 
soffrendo pelas Almas dos Fieis defuntos : an
dava descalça, sobre espinhos e abrolhos, dila
cerando seus delicados pés i vivendo nos frigi
dissimos paizes ·do not·te atirava - se ás vezes 
á. agua enregelada i e outras vezes se metia em 
ardentes fornos de cal, em que Deus milagro
samente lhe conservava a vida ,  tanto para 

A.ugmento da graça e gloria de tii.o generosa 
filha e dedicada Esposa como para o allivio 
e livramento das .AJmas do Purgatorio, ás quaes 
consagrou tudo quanto fez e padeceu nos qua
renta annos de tã.o �nwdes trabalhos, e de tão 
extraordinarias perutencias, que não cessaram 
senã.o quando o Celestial Esposo e Divino Re
munerador chamou Blla querida virgem ao gozo 
da sua gloria. . 

A quantos milhares de Almas teria ella al
cançado, e abreviado a entrada no Céo, durante 
aquelles quarenta annos de gozo no Céo ? ! . .  
Com que triumpbo, com que ale�ria essas Almas 
gloriosas receberiam sua bemfeitorn. na côrte 
celestial ! . . . Com que agrado, com que amor, 
com que gloria a corotuia seu muito amado 
Jesus ! ! . . .  São seg1·edos da Eternidade , do 
quae podem conhecer algum reflexo no tempo 
os verdadeiros e generosos devotos das Almas 
do Purgat orio. 

S. - S. Leonardo de Por o Mami.cio , que 
refere os prodigios de generosidade .acima cita
dos,· os inutara com ardente fervor. as missões 
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que pregou , percorrendo toda a Italia. por es
paço de mais de quatenta. annos, nunca deixou 
de explica1· e de persuadir aos povos que evan
gelisavn. a santa e salutar devoção de soccor
rer as Almas do Purgatorio. Mas não se con
tentava com a prégaçào da Palavra de Deus 
para inflammar os corações no fogo do zelo 
que o abrasava n favor das SIIDtas Almas, por 
ellas dava seu sangue, e· com seu sangue pre
gava mais ef6cazmeute do que com sua pala
vra. No sermão da · Almas , do alto do pul
pito rasgava as carnes com sua disciplina de 
ferro 1 e o sangue corria a jorros sobre o au
ditono. 

Contemplemos esta victima sacerdo al na 
hora de seu cruento sacrificio . . .  (se1·m. XXIII.) 
•Que mais vos direi eu , a favor da Alma 
qne tanto penam no Pu1·gatorio ,  que motivo 
vos darei, exclamava o So.nto Missionario, que 
111eio vos ensinarei para mais vos inflammar a 
lhes dar mais allivio ? Ah ! meu Deus, tudo eu 
jH. Vos dei por essas Bemdita. AJmas, só meu 

angue, 6 meu Jesus, eu o quero derrama1· até 
a ultima gotta para l ivrar as Santas Almas elas 
pri ôes do Purgt�.t.orio em que tanto .padecem ! . .  
Sangll ! im ! Sangue ! aogue para apagar a 
chammas em que ardem ! aceitai, por favor , ó 
Jesn , a offerta de meu Sangue que vai. correr 
em satisfação do que Vos devem ns Almas do 
Purga.torio I • 

Então o Santo de cia seu habito, descobrindo 
o hornbros e os peitos até a cintura, e com a 
tremenda disciplina se dilacerava até o sangue 
correr. O povo chorava , gi'Ítava imploran do 
misericordia : no me mo in ·t ante sabiam os Ir
mãos das Almas do seu logo.1· e passavam pela 
fileiras do povo pedindo esmoln. pela Almas. 
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•Chorai, continuava o heroico Missiona.rio, 
chorai, misturai vossas la.grimas com meu san
gue r choremos juutos ! expiemos os peccados 
que foram causa das penas que sofli·em as Al· 
mas ! Mas sobre tudo imploremos a piedade, 
o perdão de Jesus, e sua misericordia. a favor 
d'essas infelizes captivas ! O Je us , perdoai
lhes, por vosso �B.Dgue derramado na cruz !  0' 
Jesus , misericordia ! -Abri as prisões em que 
tB.Dto padecem vossas Esposas, ó Jesus, miseri· 
cordia, arrancai-as dos seus carceres ! . . . Sahi, 
6 Almas Santas ! saJrl do Purgatorio ! Voai 
para o Céo! Ide goza�· a gloria!•  E continu
ava o Santo a rasgar-se as cumes e a derra· 
mar seu sangu e ,  o povo todo chorava, e offe
reoia e smolas a favor das Almas , pedindo ao 
Missionario que parasse com sua terrivel flagel· 
lação. 

cNã.o l exclamava elle, llão pararei ! Vossas 
esmolas ainda sito poucas , e resta me san�ue 
nas veias, e no coração, den-amal-o-he i !  Sun ! 
q uero derramar até a ultima go ta do sangue 
de meu coração para alliviar e libertar as san
tas captivas! . . . Sangue ! . . ainpa mais san· 
gue ! . . . » e .continuava a fiagellal'-se com a dis· 
ciplina ensanguentada. cE se não quereis, a.c
cresceutava o· SmJto , se não quereis , irmãos 
meus, que eu me dilacere mais, al/iviai as AI· 
mas com mais fervor , corn uma esmola n1ais 
abtmdante do que a primeira . . . • E o povo 
orava chorando , e dobrava suas esmolas para. 
que o Santo Missiouario nito se martydsasse 
tanto. 

N'um do sermões que prégou em Roma 
na. Egreja de S. Carlos , o auditorio ficou tão 
commovido de compaixã? e de gener�sidll:de 
pelas Almas que todos deram q uRnto dinhe1ro 
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traziam comsigo. Muitas senhoras, e donzellas 
deram suas joias orincos, braceletes, e anneis, 
e até os militares deram sua espadas pelas Al
mas do Purgatorio : e de todos os donativos 
liquidando - se o valor juntou-se uma quantia 
equivalente a quatro contos de réis que foram 
repartidos entre as Egrejas de Roma para. ce
lebraram-se mais de cinco mil Missas pelas 
Almas de todos os Fieis Defuntos. Rico fructo, 
preciosa colheita de refrigerio, de luz e de paz 
com que foram a.lliviadas as Bemditas Almas , 
alcançando muitas d'ellas sua entrada no Céo !  

A tão admira.veis exemplos de caridade e 
d.e heroismo só uma palavra a.cct·escentaremo , 
repetindo ; vai, e liber�a as Almas de teus h
mãos! va.i1 6 Levita , ó Ministro de Deus de 
misericordta, vai, ó E sposa do Deus de caridade, 
vai ó Anjo de paz , ó Filha de Maria , vai 6 
Guarda de Hom·a , e dedica - te a libertar das 
penas do Purgatorio as Almas de teus irmãos ! 

CAPITULO IX 
Admil'avels fructos do zelo de Santa Gertrudes para 
libertar as Almas do Purgatorio por meios facilllmos 

• Te trgo I q-u�mu.& . f4JI4tÚÜ ruis 
!1lbl't'ni quDJ prttioso So.JV}uint rttU
rni.,ti. • ' 

• Nóa Vos snpplicamoo, socconei as 
A.lmas doo vos•os fiei• que remiates 
com vosso precioso Sangue ! . . .  , 

I l MEIOS QUE EMPREGAVA. 
S[o verdadeiramente prodigiosos e sobrema

neira ad.miraveis e consoladoras os fructos 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

que colheu a gloriosa virgem Santa Gertrudes 
da sua constante devoção ás Almas do Purgo.
torio. O que ha porém mais prodigioso, e mais 
con olo.dor nas revelações que a Santa nos dsi
xou sobre suas riquissimas colheitas de almas 
para o Céo , é a facilidade dos meios que em
pregava para obter tão admiraveis resultados. 

D a  leitura de suas bellissimas revelações 
se collige que eram cinco principaes estes meios, 
que nós todos podemos imitar: 

L0 Mandava dizer Missas pelas Almas, con
fonne os recursos que tinha, 1-mpondo- e sacri
ticios p:ua multiplicar as esmolas com que fos
sem celebradas mais :Missas do que permittium 
seus ol'dínarios recursos. 

2.0 Ojferecia quantas comrmmhões fodia, fa
zendo toda diligencia , como temos ja dito, de 
nunca perder communhil.o permittida :  e costu
mava di.zer que não tendo-se esmolas para man
_dar celebrar M,:ssas pelas Almas, póde suppl'ir-
se commungando por elJas. _ 

3. 9 ão sendo-lhe porém possível commun· 
gar todos os dias, nunca deixava de atwir Missa 
pelas Almas, junlattdo sempre esta i11tençào par· 
ticular ás outras intenções que tinha ; e 11a 
Missa, tinha a. especial devoção de offerecer a 
hostia consagrada., e o calix do precioso San
gue de Jesus ao Padre Eterno : e na hora da 
consagração , qu

.
an do o Sacerdote levantava a 

l1ostia e o calix depois ela consagração , elb 
leva.fzlava esta sacrosanta oblação at,é o Throno 
da Divina Magestade a. favor das AlmM do 
Purgatorio. 

4.0 Mas ern sua Ofação mais frequente , e 
de !;odas as horas do dia e da noite, encommen· 
dar as Almas do Purgatorio ás chagas de seu 
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Jesus , especialmente á chaga de seu Sagrado 
Coração, supplicando-Lhe que as recebesse e re
frigerasse em sua. ferida de amor e repetindo 
em cessar:  •Eu Vos rogo, ó meu amada Je

sus, alliviai a.· ./Urnas dos vo sos fieis que re 
mistes com o Sangue precioso de vossas c bagas. 
- E sernpt·e que podia rezava cinco Padre 
Nossos ás cinco chagas de Jesus, para encom
mendar - Lhe alguma Alma em particular , ou 
para. supplicar a seu celestial Esposo que der
ramasse das S1Jas sacra i simas chaga o refri· 
gerio, a luz e a paz sobre todas StH\s Es:posas 
padecentes nas prisões do Purgatorio. 

5.' E1·njim unindo seus proprios trabalhos 
e merecimentos com os i11jinitos merecimentos 
de jesus-Chrislo , a Santa offerecia , como dei
xamos 'dito no capitulo Vil, todas as obras sa
lisfaclorias de sua vida , cedendo tudo qu�tnto 
podia a favor de uas queridas Almas do Pur
gatodo : n'esta. offet'ta. entraram todas suas 
peniten cias e mortificações, tudo quanto fazia, 
ou padecia, como os trabalhos e provações qne 
Deus lhe enviára. 

Se não nos é pos ivel imitar os saç:rificios 
heroicos dos Santos que admiramos em sua 
geue,·osa dedicação pelas Almas do Pnrga.torio, 
quem de nós não poderá praticar os cinco meios 
com que Santa Gerlrudes enviou tantas Almas 
para o Céo ? . . . Quem de nós não poderá ao 
menos offerecer a D eus seu t-rabalho s , suas 
orações, suas indulgencias, e obras satisfacto
rias em allivio das Bemditas Almas ? . . .  

Para inflammar nosso zelo em tão santa e 
alutar devoção renovemos 11ossa fé, nossa con

fiança e nosso amor uas cho.gas do amado 
Jesus , e particttlannenfe un seu amanti.ssimo 
Coraçào, em seu preciosíssimo Sangue, pedindo-
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L/te que o applique ás Almas do Purgai o rio com 
lodos os merecimentos de sua Paixão e Mor/e. 

TI 
, RESULTADOS Q.UE A SANTA ALCANÇAVA PROVADOS 
COM DEZ CASOS OH:EIOS DE DOOTRfNA E DE PIEDADE 

Quanto a�ro.davam ao Sagrado Coração de 
Jesus os mews empregados por Santa Gertru
des póde-se colligir das graças singulares que 
lhe fez. 

1. - Rezava um dia a Santa, com particu
lar amor ás cinco chagas de Nosso Senhor 
cinco Padre Nossos, como tinira de costume pe· 
las Almas do Purgalorio, e para ob1:igar mais 
a sua Divina Magestade a libe.rtal-as das suas 
penas, o/lerecer.t-Lile, em satisfação de suas divi
das, ludõ quanto lzavia jeito em sua vida, e lo
go vio que os At·ljos tomaram aquella o/feria 
em forma de joias preciosíssimas , e a levaram 
a seu Celestial Esposo que a recebeu com sum
mo agrado, como rico presente, para repnrLil-o 
pelos pobres defuntos, mais necessitados, e que 
por seu.s C1ll'tos merecimentos não havinm al
cançado esse thesouro. Tomou- o em suas mãos, 
e vendo -o com muito agrado, poz em onda um�t 
d'ag,uella� joias um novo esmalte, que as fazia 
mms vistosas e de maior estima. E assim 
melhoradas as joias , as tot·non a. clar á Santa 
Gertrndes para qne se adornasse com ellas, e 
as guardasse até o fim de sua vida , em que 
receberia o premio dobrado p�Lo novo valor 
que tinham : dando-lhe com isto a entender qttt 
não perde as obras de vidude quem com verda· 
deira caridade as o.fferece a Deus pelas Almàs 
de seus proximos ) mas antes augmenta seu 
valor. Com o que a generosa virgem cobrou 
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novo fervor e a/enio em sua. santa devoyã.o, 
orando e trabalhando com todas as forças da 
sua alma pelas- dos defuntos que penam no 
Purgator.io,  e o mesmo Deus alento u e affer
vorou mais sua devoyão com outros muitos 
favores. 

2. - Estan'do um dia ouvindo a Missa que 
otferecia pelas Almas , e contemplando J.... antes 
da. commnnhão , a piedade com que un.ris t o 
nosso Redemptor logo que espil"on na. Cruz 
desceu ao Limbo, ou Ptu·gatorio, a libertar as 
Almas de tantos justos que n'elle penavam, e 
o gozo que estas Almas teriam com sua liber
dade, começou a inftammar-se em vivas ancias 
e desejos de tirar as Almas dos defuntos das 
prisões em que tanto penam. e rogando a Deus 
por ellas , com repetidos élam ores , offerecen 
aCJ.nella commnnhão por sua liberdade, snppli
cando com grande fervor á. Divina Magestade 
que recebesse aquelle Santo Sa.crificio em satis
fayão de suas d.ividas , e que tirasse por elle 
/antas Almas do Pm·gatorio, q:wntas parcella. 
se fisesse a Sag1·ada Hostia que recebia. 

:M:as a.ppA.l·ecendo - lhe o Senhor lhe di e :  
•Maior é l'ninlla piedade que teu pedido> pois nâo 
só cumprirei tua petic:ão , seuão te satisfarei lo· 
/a/mente a votztade lira11do e liberlar1do muitas 
mais Almas de suas penas do que as que pedes> por esta communhão. • 

Com o que ficou a anta igualmente couso
latln , e en�inada a não ser curta e acanhada 
em suas petições a lavor elas Almas que penam 
no Purgatorio, conhecendo quão gutos Lh silo 

emelhantes pedidos. 
3. - Rezando n'mn Domingo toda sua com· 

munidade os suffragios, e orações que as Reli-
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giosas costumam rezar pelas Almas de seus 
parentes e bemfeitoresl ao tempo de commun
garl offereceu Santa Gettrndes aquel/a comnm
nltão com a 1·eza da m·dem pelas lmas dos de
funtos ; e logo lhfl mostrou o Senhol' enxames 
de Almas gloriosas que sabiam do Purgatorio 
com um gozo ineffavel1 poróm com differente 
formas 1 porque umas se espalhavam pelo m·1 
como faiscà.s de um fogo resplandecente, outras 
em forma de estrella.s aclaravam ar cotn 
luzes brillianbes 1 out.ras em varias ap:J?arições 
segundo a qualidade de seus merecun ntos 
mostravam os g:ráos de sua gloria no traje e 
gala com que voavam ao Céo. De que go
zosa a Santa não cessava de dar graças o. Deus 
pela liberalidade que u ava com as Atmas, 
pelas orações de seu convento. Outro dia rr.
zando suas Religiosa's o oj/icio pelas Almas do 
Purgaforio, e pedindo a Santa com muito atfec
to ao seu doce Esposo tirasse as Âlm!1s dos 
fieis das penas em que estavam 1 para que o 
fossem louvat· eternamente 1 o Senlzor a co11· 
solor�, tnosirando-lhe graude 11/Uftidão de Almas 
que voavam para o Céo, a cada verso dos Psal· 
mos , que as suas freiras rezaram .  Com esta 
gl:ande mercê ficou a Santa muito consolada e 
animada a proseguir em sua santa devoção. 

4. - A respeito do estado de muitas Almas 
pelas quaes rogava a Santa com pru:ticular cui
dado teve muitas 1·evelaçõos particulares que 
são ne igual doutrina para os vivos, e de pro
veito para as .Almas dos defunto s :  citaremos 
algumas mais breves. 

Seja a primeira a �ue teve das penas que 
soffria uma de suas Religiosas, que se chamava 
Germana, a qt1al morrendo depois de uma vide. 
regular e santa , no me mo convento em que 
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entrãra desde menina, foi detida no Purgatorib 
para ser purificada de al�tllllas faltas pelas 
qun,es n1í.o completára na v1da a satisfayoLO que 
devia a Deus. . 

Na Missa que se offerecia por a Alma d'esta. 
feliz Religiosa; Santa Gertrudes rogando, como 
costumava, a seu Jesus que pelas suas c h agas 
perdoasse o resto da divida á esta sua filha 
vio que Jesus-Ohristo tirando de suas hagns 
como um licor celestial, asper gia aquella Alma, 
consolando - a e roceando - a dulcissimumente. 
Porém com todo este favor mostrava a Alma 
da irmã Ge :mll.na padecer uma grande afflicyão : 
de que admirada a Snnta e compadecida, pedia 
com mais instancia a sen doce Esposo que 
désse a plenitude do refrigerio , da luz J e da 
pnz á esta Alma que o tinha servido desáe sua 
meninice na Santa Religião. c Esta Alma, 
respondeu o Senhor , ainda não estti. de todo 
purifi ada de suas culpas , porém já goza da 
gloria de minha humanidade, e quando acabar 
sua purificayão , gozará a glm·ia de minha di
vindade , então seu gozo se1·á completo e _per
feito, J?Orque lhe darei toda a. minha glona e 
o prenuo in teu· o de seus merecimentos :  pon'lm 
con ém a minha justiça que se purifique pri
meiro de tod o.  a imperfeição :  no que olla se 
conforma l1umílde e rendida à minha vontade � :  
t ao dizer isto baixou a Alma a caber:a com 
muita humildade , conjinnando o que Christo 
dizia. 

A este t.empo ch e""DI-1 a llfissa á consagdr
ção, e, levantando o 'Sacerdote a Hostia consa
·grada , a of!ereceu Sa11ta Ge1·h·udes ao Eterno 
Pai em salt ifar:do das dividas d'aquel!a Alma, 
a �ual no mesmo instante , 1·ecebendo grande 
aU1vio e con olação , disse : •Bemdito seja 
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Deus : 11gora conheço que não ha obra boa, por 
pequena que seja , qu e não tenha sua recmn: 
pensa do mão do Senhor, como não h a obra 
má. que n.ão mereça sua. pena ; e agora recebo 
g1·aude consolação do Sacrificio que se off'erece 
por mim, porque eu vivendo recebia cotn diligm
cia e gosto a sagrada communhão; agora a 
orações dos fieis vivos muito me approveitam, 
porque eu tive cuidado de rogar por elles , e 
pelos fieis defuntos _ ,  Ouvio contentissima esta 
doutrina nossa Santa, e vio que a Alma de sua 
irmã ,  ajudada das oraç,ões , e sllffragios da 
Egreja , da Missa e das communhões , se ia 
levantando a um logar alto , onde Cbristo a 
esperava , com a corôa de gloria , para entrar 
com ella triumphante na côrte celestial , do 
que deu muitas e alegres graças a Deus. 

5. - Assistindo a Santa a uma Missa de 
ReqtJiem que se dizia por uma pobre mulher 
que morrera n'aquelle dia, compadecida de vêr 
a pobreza de seu enterro , rezou cinco Padre 
Nossos pela sua Alma em ho,1ra das cinco clw
gas de jesu.s·Cims!o, e allwniada do Céo offe
receu juntamente a. Deus com aff'ecto de cari· 
dade todas as suas boas obras em satisfação 
das clividas d'aquella Alma. Con.cluida a ora
ção, vio subir a Alma da defunta muito �lorio· 
sa ao throno que Peus lhe destinava ma1s alto 
que o de muitos AnjQs e Santos, do que maro.· 
vilhada a piedosa virgem perguntou ao Senhor 
que obras tinha. feito essa pobre pelas quaes 
havia merecido tanta gloria :  e J asus · Cbristo 
lhe respondeu :  

•Entre outTas fez tres de grande mereci· 
men.fo. 

•A primeira., que sempre teve fet-voroso de· 
sejo de me consagrar sua vida, e de me seruir 
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na vocaçdo reliçfosa, e o haveria executado se 
tivera possibilidades para isso. 

•Á segunda, que sempre amou, e honro1� aos 
Religiosos e Sacerdotes, amando-me e honrando
me a mim n' e!les. 

<Á terceira, que por minha causa os servio e lhes fez quanto bem podia·, vendo-me n'elles, 
e servindo-me a mim u'elles. • 

Grande lição esta do respeito, amor, e dedi
ca�ão que se eleve ter ás pessoas consagradas 
a Deus ! motivos pelos qnaes nosso Divino 
Redemptor applicou á Alma d'essa pobre mu
lher, com toda a efficacia, os suffragios da Egt·eja, 
a Missa de Requiem , e as orações de Santa 
Gertrudes , com a o!Jerfa de suas obras satis· 
fac/o rias , depois da q ua.l lhe deu nm glorioso 
tbrono entre os mais altos do Céo. 

6. � Um Religioso qtle servia com muito 
zelo no Mosteiro da Santa calúo enfermo : elia, 
nil.o julgando tão grave a molestia, e occupada 
em negocias mui graves, se de cuirlou de fa zet· 
oração por elle : quando soube que era. morto, 
chorou seu descuido como se fôra culpa grave, 
e desejando satisfazer-lhe com orações e peni
tencias , se retirou com Deus, pediudo-Lbe por 
sua A.lma , e supplica.ndo-Lbe com mais instan
cias que costumava., alle![ando os grandes ser
viços que tinha feito ao Mosteiro. Inclinou o l enhor sua clemencia aos rogos de sua que
rida Es1Josa, e livtando das chammas do Pur
gatorio o. Alma do Religioso, appareceu a Santa 
Gertrudes e lhe llisse : •Por teu rogos, e pelas 
orações de tua commu.nidade, já lhe dei entrada 
no Céo, e o tenho premjado com tres premias 
Bingula1·es : 
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«O primeiro, de grande consolação e alegriR. 
interior pela que leve de fazer bem ás minhfJ!J 
Esposas, e a lodos. 

• O  segundo, de muita suavidade depositada 
em seu cora.ção pela suavidade e consolação 
que deu ás Almas com as obras de piedade 
que usou com alias. 

· 

c O terceiro , é nm gozo ineffa vel , sem mi
stura de pezar , uma plenitude de paz e segu· 
rança no bem, pela firme coujia�rça que sempre 
teve em mi��lza piedade, e misericordia. • 

Em que reconheceu a Santa que assim como 
os delictos são castigados com di.ffetentes pe· 
nas, assim as virtudes são premin<las com iliffe
rentes premias de gloria e de gozo no Céo. 

7. - Estando Santa Gertrudes muito enfer
ma na cama lhe deram aviso de com era morto 
nm leigo que set·via com muita fidelidade ao 
Mosteiro : é, esquecendo suas enfermidades se 
poz em fervorosa oração, rogando a Deus por 

· elle : e logo lhe appareceu sua Alma , negra e 
cheia de chagas feias e asquerosas , a qual 
dentro de si mesma era rigorosamente ator
mentada com supplicios gravis imos. Traspas
sado ficou o piedoso coração da vir�em com 
esta visão. Cheia de anciosos deseJOS de o 
livrar de suas penas, com sua grande caridade, 
tomou um crucifixo, e disse cinco Padre Nossos 
ás cinco chagas de seu Amado, beijando-as com 
muitfl. pi edaâe : e logo vio brotar dá chag-a do 
Lado e do Sagmdo Coração de Jesus, nos de 
sangue e agua , que banhando aquella Alma, 
pela virtude da oração, a refrigerava.m grande
mente, e lhe curavam as chagas. 
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A anta na sua cella e a communidade no 
coro perseveraram rogando a Deus por elle. 
Depois de haverem o:lfere cido por sua tenção 
muitas orações , Mi. sas e comm unhões, Santa 
Gertrudes vio que rezando as Freiras no coro, 
appareceu entre 1las A. Alma do leigo formosa 
e sã. de todo · e que posta de joelhos deu muilas graças a Deus por havel-o chamado a pre
st,al· serviços ao Mosteiro J onde pelas orações 
e snffragios das Freiras, n.avia recebido tanto 
bem: e dando muitas graças a todas, se pa1:tio 
ao Ceo gloriosa. 

8. - o mesmo Mosteiro moneu mnA. Re
ligiosa que desde tenra idade t.in h a  vivido com 
fama de santidade, merecida por suas virtudes, 
porque foi sempre muito observante das re
gras, e de muito bom ex mplo a todas. 

Rogando a Deus por ella com muit fervo�· 
Saut.a Gertrudes a vio , no dia depois da sua 
morte , com muitas ancias e ardentes desejos 
de subir no Céo, e gozar a doce compa11hia de 
eu Divino Esposo, e fazia muito esforço para 
nbir, porém não J'od i a , po1·que n.s ricas e for

mosas vestidurns e que estava já ornada esta
vam presas com cravos que a nilo deixavam 
levantar , com grande sentiment seu , e não 
peq_ueno de Santa Gertrudes, que por sua muita 
C.'\ndnde e amor que lhe tin]m, lesejava !0\oltal-a. 
p m que subisse livre a sen amado Espo�o : 
o qual lhe disse que a formosura e rique?:a 
dos ve ·tido se l h e  tiohn.m dado em premio de 
sna observancia das regras, e do bom exemplo 
que tinha dado : e os or·a.vos que a detinham 
er& em pena de alguma vci complacencia que 
tivera de alç1ms regalos que 1·ccebéra estando · 
niferma , e rte se ter recreado com enl1'eleni· 
mmto- não ucccssario ; de que não estava 
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purificada, e os expiava com a dilação de seos 
desejos se lhe CIIDlprirem 1 á. vista da gloria 
que a esperava : admirada d'isto Santa Ger
trudes, e vendo que lhe podia abreviar a pena 
g_ue padecia, ro�ou affectuosamente a Deus lhe 
tu·asse aquelle nnpedimento que a d etinha , e 
a levasse a �ozal-o e louval -o no Céo : e depois 
da 01·ação vto sua Jrmã livre , e, olhando para 
a Santa com mostras de grande agradecimento 
ao favor que recebia por sua intercessão , su
bir, voando gloriosa ao Céo. 

9. - Tarobem appareceu á. Santa a Alma 
de outra Religiosa penando em cha.mmas da 
fogo, pedindo-lhe suas orações para sahir das 
penas que padecia: a virgem caridosa orou a 
Deus por ell a, e confo1me sua predilecta devo· 
ção rezou ás ci11co chagas de Jesus· Christo, ci11· 
co Padre Nossos: e rezando reparou que guan
do chegava a rezar aque!Jas palavras : cE per· 
doai· nos 110ssas dividas 1 assim como nós per· 
doamos a nossos devedores» aquella Alma mos
trava sentir grandes tormentos, e pergunt�ndo
lbe a causa res1Jondeu que tivera odt-o á outra, 
e perseverando n'e/le algum tempo, sem querer 
pcrdoar · llze o aggravo que l/te tinha feito, jaf· 
tara á obrigaftlO da caridade: e por aquella. 
obstinação em sua má vontade lhe havia dado 
Deus aquelle tormento , e que toda as vezes 
que ouvisse aquellas palavras, o padecesse de 
novo com tão · vivo sentimento. Mas Santa 
Ge1·tl'ndes com sua grande caridade não desis· 
tio de sua supplica , até que Deus a perdoou, 
e a levou comsigo ao Céo. 

Outras muitas Almas libertou do Purga· 
torio essa- gloriosa virgem ; deixamos de refe
ril-as aqui para evitar prolixidn.de e concluíre· 
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mos esta. escolha de revelaç.ões tão consolado
ras com uma das mais tocantes e instructivas. 

10. - Tendo morrido no convento de Santa. 
Gertrudes uma Religiosa com opinião de san
tidade, poz- se a Santa Abbadessa em oração por 
ella. pedindo a seu Celestial Esposo que a le
vasse aos descanços eternos. Foi tal o fervor 
de seus suffragios que o Senhor mostrou-lhe 
o estado da Alma por quem orava: vio a Reli
giosa revestida de um a luz mui formosa, porém 
tão humilhada e envergonhada. que nã.o se atre
via a levantar os olhos a vêr o rosto de Jesus. 
seu Di vino Esposo. endo isto Santa Gertru� 
des , movida. de caridade rogou ao Senhor po1· 
ella, supplicando - LhA que a tratasse como a 
amada Es.eosa sun que era., e lhe perdoasse 
qualquer falta que ho u ve sse commettido em 

eu serviço. Chri to então, inclinado á. ele -
meneia com as orações de Get·trudes, estendeu 
.o braç.o, convidando-a que chegasse a seu peito, 
com mostras de muito amor; porém a Alma 
muito humilde e vergonhosa se retirou d'aquelle 
favor, do que admirada a Santa lhe disse :  
• Como,  e po,'que , minha l1't!Ui , 11ào aceitas a 
mercê que Deus te faz ?» - c Porque não stou, 
respondeu ella , sufficientemente purificada de 
meus :peccndos, e ainda qu e Deus me quizesse 
&dmittir a entr3.1· no Céo, como eu estou , não 
o aceitaria, porque ainda não sou nma. Esposa 
digna. de gozar tod.a A. gloria do Senhor , até 
que esleia purificada , total e Petfeitamenle , de 
minhas faltas. • 

O que a Santa. ouvind.o, não cessou em seus 
rogos e suffragios de satisfazer po1· aquella. 
Alma até que foi absolvida de suas divida11, e 
entrou no gozo do Senhor. 

a...rna de Hom·a. 30 
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Na sua perfeitíssima conformidade com 11. 
vontade de Deus um dos maiores soffrimentos 
das Almas do Pw·gatorio é vêrem em si man
chas que são contrarias á infinita santidade do 
mesmo Deus : sentem não serem como Deus as 
deseja perfeitamente purificadas , e a pena de 
o n ão serem augmenta sua dôr. Deus é um 
espelho sem I:!la.cula, de infinita formosura ; as 
Almas são cspellws com manchas, na verdade 
leves 1 porém feias 1 que as jazem imagens im· (!e r feitas de Deus 1 e incompletas para a união 
meffavel da visão beatifica : do 'immen o desejo 
que ellas têm de ser plenamente purificadas 
nasce sua. conformidade com a vontade de Deus 
nas penas do Purgatorio, e juntamente seu ar
dente ped ido para serem ajudada , com nossas 
orações, e.m sua expiação, e a incessante suppli· 
ca que nos dirigem implorando nossa piedosa 
compaixão : miseremi11i mei 1 miseremi1JI nw� 
saltem vos1 amici meil . . .  

CAPITULO X 

O melo dos meios para libertar as Almas do Purga. 
torto. A Archtconfraria da Santisslma Trindade 

fundada para esse fim. 
• Ubi t1}im SUJAt duo vel tr�s co11grt .. 

gati in Nomin.t mtot íbi &tlm in tlltdio 
ftJrum . . ,. • Onde BlltAo doua ou tres associtt· 
<los om mou Nome , 3bi estou uo 
meio d 'ellc.s.• · 

S. lo{ATB. XVI IT. 20. 
I 

ORlGEM DA ARGHICONF�.AJUA 
1.  - com esta consoladora promessa d.e estar 

no meio dos que �e congregarem em 
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seu Nome, .Jesus-Christo nosso enhor deu prin
cipio á bel/a variedade de cong,·egaçües, de pias 
irmandades , de santas Associações 1 que nas
ceram no decurso dos seculos na unidade da 
Egreja Catholica. Pela virtude creadora d essa 
mesma palaVJ·a sahida de sen amantíssimo Co
ração, o mesmo Jesus, em nos sos dias, deu ori
gem a piedosa Associação para libertar as Almas 
da Purgatoria. • 

Para este fim .escolheu uma sua filha e serva, 
pobre, mas generosa e fiel. Maria Pellerin era 
seu nome. Nascera em 1802 no principio d'este 

eculo , na heroica Bretagne , uma das mai 
religiosas províncias de França. Deu-lhe Deus 
uma grande viveza , e rara mtelligen cin para 
comprehender as cousas divinas ·uma uotavel 
memoria para o.s guardar , e um graude cora
ção _para as praticar corn todo affecto. 

Ten do perdido sua mãe no se:xto anno de 
na vida, ent.re�ou-se com todo seu cm·ayào 

a Virljl"em Sa.nt1ssima, sua Mã.e celestial. C he
gada u idade competente, fez sua primeira com
munhão com o fervor de um Anjo, e seu pa tor 
não cessava de indigita1-a como o modelo das 
meninas de sua idade. 

Dotada de uma excessiva bondacle de cora
ção, era querida de todos quantos a conheciam. 
Apez:u· de ser muito pobre, a caridade em que 
estava abrasada a inclinava a soccorrer os 
mais pobres do que ella. Seu pai não lhe per
mittia tu·ar do necessario para. a familia ,  que 
só com muito trabalho podia sustentar. Ma 
quando o pai se ausentava 1 vindo os pobre 
pedir esm olas a Maria, o. car1dosa menina ca.hia 
na tentação . de do.r mais do que podia;  regres
sando o pai para a casa Maria , afim de não 
ser castigada, corria a apadrinhar-se com o bom 
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Vigario que intercedia por ella e alcançava o 
perdão do P'!Í· ão podendo este, por falta de 
recursos, dar educação á sua filha, nem gua.r
dal-a em casa procurou-lhe serviço em c& a 
de boas familia.s, que lhe pagaram um modesto 
sa.lario. · 

Em todas as casas por que passou foi sempre 
um exemplar de piedade, de paciencia., de hu
mildade, de obeiliencia , e de invariavel fideli
dade a todas as suas obrigações. 

2. - Desde sua infancia. , e talvez desde a 
morte de sua mãe, trazia em seu coração aman
te e compassivo uma viva e terna devoção As 
Almas do Purgatorio, procurando todos os mei
oe de allivial-as, · com um zelo incansa.vel. 

Era devotissima da Santíssima '.rrindade por 
ter ouvido o Vigario de sua freguezia e>.-plicar 
muitas vezes esse a.doravel mysterio , ao qual 
era dedicada sua Egreja parochia.J . Na sua 
ardente piedade Maria encommendava as Almas 
do Purgatorio ás tres Divinas Pessoas : ao 
Eterno P adre supJ;>licava que 1 a Lavor d'ellas, 
abrandasse sua infit�ila ;ustiça; ao Di ino,Filho 
pedia que sobre ellas derramasse os thesonros de 
sua imnunsa misericordia; e ao EspiritoSanto q na 
as consolasse e allivia se com se1t ti<!finifo amor. 

Reconhecendo que pouco valeriam por si a" 
suas orações implorava a favor das Almas o 
auxilio da Virgem Santíssima , a. quem muito 
amava cham.ando-a sempre : •minha boa. Mãe. • 
D'ella apprendera a consagrar a Deus sua vir
gindade, no meio do mundo , e a dar em toda 
su a vida os mais bellos exemplos de todas as 
virtudes das virgens que silo a gloria do chris
tianismo. 

Era principalmente nas chagas de seu Jesus 
crucificado que se fo1·talecia nas penas de sua 
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vida humilde e trabalho a ;  e das mesmas cha
gas de Jesus tirava o meio mais efficaz para 
allivia.r ns Almas do Purgatori o. 

Desde sua iilfancia., achava suas delicias 110 
frequente exercicio da Via Sacra , e d'esta sua 
constante devoção receben uma preciosa recompensa. - Estando um dia toda absorta n'este 
snoto exe1·cicio, De11S lhe inspirOtl o desejo de 
cousagrar uma parte do salario que gaulzava 
com sen trabalho, a soccOI'er as Almas do Pl4r· 
galorio, tnmtdando celebrar iltfissas e f acendo 
esmolas aos pob1·es, por tençao d'ellas. 

Maria Pel erin ao pé da Uruz , unida com 
sua Mãe dolorosa , recebeu essa inspiração da 
ferida. de amor do Cornç1i.o ele Jesus, gravou-a 
em toda sua alma, foi-lhe fiel em toda sua vida, 
e de sua fidelidade o Sagrado Coração de Jesus 
(es ltascer a Archiconjran·a da Sanlissima Tri11· 
dade para libertar as Almas do Purgalorio. 

S. - Desde então , Deus f z comprehender 
a sua filha qlle eram n ecessarios meios mais 
poderosos do qne seu trabn1J10 pessoal para 
dar ás Almas um soccorro mais efficaz. - En
lào 11asceu·lhe no espirilo e 110 coração a idéa 
át uma grande associação que mandasse cele· 
hrar muitas Missas, e fizesse muitas esmolas, 
afim de libertar 'mtitas Almas do Purga!orio,· 
seus desejos e1·a.m immensos, mas o que podia 
umn pobre donzella, sem instrllcçã.o e sem pre
s�igio ? . . . 'A gloriosa vil"gem Sauta Tereza 
de Jesus , possuindo uma pataca pa1'a fimdar 
um co11vento, diJIIia de si com muita graça, � Te· lraa 11ada vale , Tereza e uma pata c a pouco 
valem, mas Tere.sa , uma pataca e Deus, muito 
ualem I e muito podem 1� · 
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Esta conlianç.a da virgem na. Divina. Provi· 

dencia foi o segredo da fundação dos treze 
mosteiros que Santa �ereza 1·ealizou. 

Este é tambem o segredo da immensa. pros
peridade actual da Associação fundada por 
Ma.ria Pellerin,  com a parte do sala rio , que 
Jesus crucificado lhe pedia co11sagrasse a libertar 
as Almas do Purgatorio. 

Pobre orpbã ! . . . Pobre virgem ! Pobre 
FiTha. do Sagrado Cor11.ção de seu pobre Jesus! 
A quantos inilhõee de Almas já tem dado alli
vio l . . . A quantos milhões já. lib ertou das 
prisões do Purga to rio ! . . .  

li 
ORGANISAQÃO D ARCHlCOID'RARIA 

1. - Guiada pela Divina Providencia á. qurl.l 
totalmente se conliára, Maria Pellerin foi cum
prir sua missão na cidade de Paris, onde che
�ou pe los annos d e  1835 para 1840 , tendo já 
ae idade 35 para 40 annoe. N'este vastíssimo 
theatro de todas as obras de piedade e de ca
ridade a humilde filha. da Bretagne deu um 
immen o impulso á.s aspirações de seu gene
roso coração. 

Procurou serviço , para , com seu sala.rio, 
satisfazer os desejo de sua immensa caridade : 
achou um primeiro emprego do seu serviço na 
Escola Polyteclmica, depois na casa d'um com· 
mandante militar, o qual conhecendo-lhe o co
ração, por ext.rE'mo caridoso, deu ordem que a 
deixassem sahi.r, a toda hora, para o exercício 
de suas obras de caridaéle. Tendo de deixar 
a. capital o bom commandante, Maria Pelleri11 
não q niz sa.hi.r de Pa1-js , e achou serviço em 
casa de Senhoras de muito respeito , até ser 
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aceita por uma d'ellas , não como criada , ma 
como hos])ede e amiga. , com toda a liberdade 
de zelar a organisaç:ão de sua quenda Asso
ciação. Deixemos a. palavra ao director cl'aq lel
li �·ande alma , o Padre Dupuis , que d'elln 
ass1m escreveu : 

•Em Paris Maria Pellerin só pensava na 
grande obn\ que tinha missão de realizar, só 
por ella vivia e traballHwn, só n'ella fallava, e 
quando persuadia a outros sua de roç,ào pelas 
Almas do Purgatorio, seu rosto parecia illutru"· 
nnr·;;e . . .  • 

cAbra ava - se toda sua 1\lma , sempre com 
ma,is fervor na contemplayão da Santis ima 
Trinda.de, nas chagas de seu Je us, e no amor 
de sua boa Mãe de misericordia. Ma a. devo
çiio que dominava todas a outras, era U1H ar
dmfissitno atnor á Sa1tfa Communhào, eu pão 
celestial de cada dia ! Seu J e us sa.cramentado 
na Divina Eucbaristia. era sua felicidade no 
meio das prova s ;  era seu alimento quotidiano :  
e no momento em que recebia seu Deus na. communhil.o resplandecia - lhe no semblante o 
fogo do Divino Amor, que lhe abrasava o cora
ção. Ad.mjrava-se n'ella uma immensa vontade 
de glorificar a Deus pelo allivio e liVl·amento 
das Almas do Pm·gatorio. Assim passou em 
Pari , mais de 20 annos , a virgem fiel á sua 
missil.o.• -

2. - Depois de haver luctado por 12 ou 15 
nnnos com muitii.S difüculdades, já tinha. alcan

çado, em 1850, formar nma As.socia�tio de secu· 
lares, regida por tttna mesa, com um Presidente. 
Tinham, pelos estatutos, reuniões todos os me
zes, e assembléa.s ge1·aes tres ou qna.tro vezes 
DO anuo. Em todas alias comparecia. a fundadora e procurava a.nimar a todos com o ardor 
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de· seu zelo. Deus porém permittia. que sua 
serva fosse provada pela indifferença de nus, 
pela opposição de outros ,  e pelo abandono da 
muitos. Da relação da assembléa geral do 
dia 7 de Abril de lBõl consta que a Associa
ção n'aquelle tempo só tinha 1 1 7  socios . . . Hoje 
ella tem muito mais de 117,000 ! . . . Como se 
operou semelhante transforma.�ão J ?  - Maria 
Pellerin tendo sa.hi<lo da companlúa de sua 
bemfeitora , para entregar-se com mais liber
dade ás obras de sua caridade alugou , para 
sua residencia , um aposento vizinho da casa. 
das Irmãs da Caridade , na r1l?. de S. Luiz. 

Assim a Divina Providencia dirigia sua 
escoll1ida ás Filhas de S. Vicente de Paulo, 
o Apostolo da caridade , para que no coração 
e na familia d'este Santo, ellA. achasse um po
deroso auxilio na. sua obra de tanta. caridade, 
ameaçada pela inconsta.ncia, ou pela opposiçilo 
do mundo. 

Confidentes naturaes de todas as obras pias, 
as Irmãs da Caridade receberam com todo a.ffec
to as commanicações de Maria Pellerin. Ani
mada esta pelo piedoso acolhimento das Filhas 
de S. Vicente, multiplicava suas visitas, e con
ferencias, nas quaes patenteava os riquíssi mos 
tbesouros de sua grande alma. As Irmãs da 
Caridade, dedicadas por sua vocação ao allivio 
dos pobres,�.. e pelo .seu espir!to devotissimo ás 
Almas do ..t'nrgatono, entravam nos generosos 
sentimentos de sua. fervorosa vizinha, e anima· 
vam seus vastos projectos, tão conformes com 
o grande coração de S. Vicente , seu caridoso 
Pai. Assim fortalecida a fundadora da Asso
ciação aspirou a confiar sua obra ao mesmo 
successor de S. Vicente de Paulo, 9.ne então era. 
o zelosissimo Padre João Ba.pt1sta. Etienne, 
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Superi or Geral da Congregação da. Misslto e das 
Irmãs da Caridade. 

3. - Achando-se porém o Padre Etienne 
sobrecarregado com importantíssimos trabalh os, 
e seudo já direclor e alma de muitas obrcls de 
caridade, receiava tomar conta d'esta, por falta 
do tempo neces ario para d:irigil·a a bom fim. 
Cheia porém de coufiança, M.a.ria. Pellerin , foi 
invencível em sua constancia, e depois de cin
co a.unos de mstancias, alcançont... 

em 1856, por 
intermed:io do Vigario Geral de .l:'aris, o Padre 
Tresvaux, seu protector, que o Sr. Padre Eti
enne aceitasse a direcção e responsabilidade 
da Associação da Sautissima Trindade para 
libertru: as Almas do Pw·gatorio. 

Desde o 1° de Janeiro de 1857 um director 
nomeado pelo Su;perior Geral da Congregação 
da MisBão, um VICe-director, quatro conselhei
ros , e diversos zeladores formam a mesa ad
ministrativa presidida pelo Superior Gemi, pre
sidente perpetuo da Associação. 

EstaYam rea.Hsa.dos todos os des jo da pie
dosa fundadora: liltlza depositado no coração 
de S. Vicente de Paulo a obra 9ue Deus ll1e confiara; estava cumprida su a  mtssão ! Maria 
Pellerin ·podia entoar o cantico da sua despe

dida d'e te mundo ; e foi repetindo com fervor 
o eu 11unc dimiltis que deixou a cidade de Paris para regressar á sua terra natal. 

Ainda viveu de cinco para. seis annos na pra
tica das heroi cas virtudes que ornavam sua 
grande alma. Sentindo-se �ravemente enferma, 

em Setembro de 1865, pedm e alcançou �n e  a 
levassem ao hospital das Irmãs da Car1d1\de 
de S. Méem. N'este hospicio completou Deus 
a obl'a da perfeição da sua filha com os ulti
mos so:lfrimentos da vida. Suas santas · dispo-
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sições não se · de mentiram nem por um mo
mento. Sua invencível paciencia, sua profunda 
humildade, sua illaltet·avel mansidão, sua per
feita conformidade com a vontade de Deus 
ediúcavam e ndmiravan1 a quantos tinham a 
felicidade de visital-a. 

Muitos dias antes de morrer annuncion a 
sua morte para a festa de S. D ionir.io, prinlei
ro Bispo de Paris , e n'este mesmo dia ,  9 de 
Outubro de 1865 , entregou seu espírito n a  
mãos do Senhor , e morreu santamente como 
vivera , deixando sua obra em grande p1·o pe
ridade. 

m 
ESTA 'rOTOS DA ARCHIOONFRA RIA APPROV ADO PEW 

EMlNENTISSIMO CAJIDEAL GUTBERT 

Art. L0 A Associação da Santíssima Trin
dade , estabelecida na casa mii.e da Congrega
ção da Missito , tem por fim o a/livi'o e livra· 
menlo das Almas do Pm·gatorio. 

Art. 2. 0 Estabeleceu - se a obra ·ob a invo
cação da Santíssima Trindade para que todos 
os Associado se lembrem que devem venerar 
este grande rnysterio, fun damento de nossa fé, 
h onrando o Padre em sua jnstiça, o Filho em 
sua miseri·cordia , o Espírito Santo em seu 
amor. 

Art. 3.' O Superior Geral da Congregação 
da Mi são é o president-e da obra , e designa 
o missionario encarregado de dirigil-a. 

Art. 4.0 A Associação anxilia as AJmas do 
Pw·gatorio : L0 Mult1plicando o. oblaç-ão do 
Santo S acrificio da. Missa, conforme seus recur
sos. 2.0 Soccorrenclo Egrejas pobres. S.• Dis
tribuindo abundantes e molas aos necessitados. 
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Art 5.0 Os fundos da obra se repartem do 

modo seguinte : dous terços são applicadoa á. 
celebração das Missas confol·me os fins da 
Associação , a outra terça part.e dist.ribu e - se 
em esmolas nos pobres , em auxilio á Egre
jas, e outras obras pias. 

Art. 6.• Para assegurn.r na. Associação um 
serviço perpetuo de Missas reserva-se um fundo 
pa.ra comprar- se renda publicas. 

Art. 7 .0 =lualquer póde entrar na Associa
ção dando tres francos por anno. Tambem póde 
a saciar-se por toda a vida dando 100 fi.·ancos 
de uma vez. Todos os que motTem associados 
a esta obra tem o direito perpetuo de gozar 
os fructos da Associação, para si e seus paren· 
tes defuntos. 

Art. 8.0 Qualquer póde associar parentes 
ou amigos defunt.os dando 3 fi·an os por anno, 
ou 50 francos de uma vez para sempre. 

Art. 9.0 Os n-uctos da Associação . que se 
compõem das J:,fissas, das esmolas da obra, e 
das orações dos Associados , applicam-se do 
modp seguinte : 

1.' Uma terça parte ás Almas mais aban
donadas. 

2.0 Uma terça parte aos parente defuntos 
dos Associados. 

3.0 A outra terç.a. parte a todos os Associa
dos fa.llecidos. 

Art. 10.0 Todos os Associados tem direito a 
tres Missas pessoa.es, que lhes são applicadas 
ÍUlllledintamente d pois de sua morte. 

Al't. 11.0 O conselho da administração com
põe - se de um pl'esidente, de um director, e vice· 
nirectOlj de quatro Conselheiros e de todos OS 
chefes <te decuria, que tem esse clireito. 
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Art. 12.0 ijeune - se o conselho de tres em 

tres mezes: em Janeiro, Abril, Julho, e Outu· 
bro. Verificam - se as receitas , e as despeza.s 
do trimestre ; examinam-se as contas ; faz-se a. 
repartição das esmolas ; a.dmittem-se , ou não, 
conforme o parecer do conselho , as propostas 
do director. 

Ar�. 13.0 A contabilidade da obra. , assim 
como as relações das sessões do conselho, são 
submettidas , cada anno , á approvayão do Stt· 
perior Geral. 

IV 
ADVERTENOIAS SOBRE OS ESTATUTOS 

1." Tendo os Associados de pagat· tres fran· 
cos annuaes e sendo esta. quantia a esportnla 
ordinaria de Ires 11-ft��sas em França , foi con
sultado o conselho da administração em Paris 
sobre os a.nnuaes que se deveriam pagar no 
Brazil , e decidia que se pagariam dous mil 
réis annua.es pelos tres francos para pertencer 
á Associação e participa1: de todos os seu 
ti·uctos. Decidio igualmente que Associados que 
entram com uma fundação perpetua de 100 
francos pagariam 50$'000 ; e os que se asso
ciam por uma. funda.ção de 50 francos, datiam 
25 $000. 

2.• Qnem se associa. pagan do dous mil réis 
annuaes, alcança para s eus parentes defuntos 
cadà. anno a. terça parte dos fructos da Asso
ciação ; e tendo pago regularmente ate a morte, 
tem depois d'ella, Ires Mr:ssas pessoaes e a par
ticipação para. sempre d��o terça parte dos fruc
tos para si, e parttcipação para. seus parentes 
defuntos da terça parte dos fructos que lhe 
é reservada. 
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3.' Quem se associa por uma fundação per
pe na de 100 francos, alcança immediatammle 
para seus parentes defimtos, até o 4' grão in
clusive, a pa1·ticipayão da terça parte dos frnc
los da Associação. 

4." Quem associa por uma fundação de 50 
francos um parente, ou !j,IIÜgo defunto, alcança
lhe iro.media.tamente ires Jvlissas pessoaes que 
lha são applicada.s, e a participa.yão pan� sem
pre da terya parte dos frnctos da Associação. 

5. • Quem associa um parente ou amigo de
funto com os annuaes de dons mil réis, alcança 
& participação da. terça parte dos fructos qne 
sào reservados aos Associados fallecidos, mas 
não tem direito a tres Missas pessoa.es. 

6.' Quem se associa, na. vida, por uma fun
dação perpetua de 50 francos ,  alcança, depois 
ria morte ,  Ires Jl{issas pessoaes, a participação 
da terça parte dos fructoa reservados aos se
cios fallecidos e a participação da terça parte 
para S!lUB parentes , mas não tem direito nenhum aos fructos em quanto vive. 

7.' Foi regularmente estabelecida esta ar
cbiconfraria na cidade Diamantina , no dia 2 
de Maio de 1880, em vn·tude do Breve de Leão 
XIll - Relatmn est nobis - de 21 de Março 
de 1879, e com approv a.ção do Exm. Sr. Bispo 
D. João Antonio dos Santos. 

8.• Para. as cobranças dos aunuaes a Asso
ciação tem zeladores ou chefes de lista de 10 
A.ssociados que formam uma decuria. O mes
mo chefe , ou zelador póde ter diversas decu
rias , póde nomear para serem zeladores , ou 
chefes de outras decurias, seus melhores Asso
ciados. Deve tambem escolher um vice- zela
dor que lhe faça as vezes , e o substitu a em 
ca.ao de enfermidade, ou de morte. 
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9.' o Hm de cada anno devem ser envia· 
das·ao director copias das listas dos Associa
dos admittidos pelos zeladores no decurso do 
anno , e as quantias recebidas de R.nnnaes , ou 
de fundações. Principiam as contas novas cada 
anuo desde o mez de Janeiro. 

10.• Os Associados .gozam os direitos e fruc
tos da A1·chiconfi·aria logo depois de terem 
pago a importancia de seus I!.Iliiuaes , ou de 
sua fundação antes de serem remettidas as 
quantias ao director. 

1 1 ." Não é necessario annnnciar o falleci· 
mento dos Associados no decurso do a.nnot nem 
avisar o d.irector que lhes applique as MlSsas. 
Todos os dias muitas Missas celebradas por OI"· 
dem e conta da Associação, conforme o regula· 
meu to , são applicadas pelo director primeira· 
mente ás Almas dos Associado. que ncabam 
de expirar em qualquer parte do mundo. Assim 
as pnmeiras Missas que se celebram depois 
da morte d'algum soc1o lhe são pessoalmente 
applicadas pela intenção do director. 

12.• Todas as pessoas que se dedicam ao 
desenvolvimento da Associação, odos os zela· 
dores e zeladoras que concorrem para sua pros· 
paridade devem saber que, em recompensa d13 seu 
zelo ,  nota.vel numero de fundações perpetuas 
hão sido feitas a. seu favot· e a favor de seus 
J?arentes fallecidos , e que uma Missa especial 
e celebmda todos os mezes por tenç.ão dos 
zeladores, ou chefes de listas, já fallecidos. 
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CAPITUL'O XI 

Vantagens que otl'erece a Archiconrrarla 
<�Si duo u vobú et>1�m.seriut n:.per ttr�·am. 

d� omni re q·utuucumqu� ptlt'tJ"inl , /iet i.llis a 
Patn. m.t!o. ,. .. 

•Se dons de vÓft eo assooiarem entre si, 
sobro a telT& , aejn . qual fôr o. eousa qno pediram , lhes será feita. por m"u Pai qne nata no Céo. • 

S. MATIL XVIll. 19. 
I 

A associação é uma lei de Deus! - E por 
vontade de Deus, é uma lei da humanida

de ! Desde que o Espirito Santo profeúo esta 
uotavel sentença : ai de quem está só ! Vai soli! 
nada grande no decurso do seculos, nada per
manente ha sido feito , a não ser pela asso
ciação. 

E desde que o Redemptol' do mundo pro
feno sua palavra creadora de todas as Asso
ciações clu:istàs : se dous de vós se tmi1·em entre 
si, sobre a terra, seia qual fór a causa que pe
direm, lhes será dada por m_t:l4 Pai que está P10 
Cio : porque aonde se acham dous ou tres asso· 
ciados , em meu Nome , ahi es/0/t eu no meio 
d'elles• :  depois d'e ta tão solemne e tão di
vina promessa, todas as grandes obras do chtis
tianisUlo fundaram-se pot· meio da associaçcio : 
associação de orações, associação de trabalho, 
P.Ssociação de sacrificios ; a associação christã 
inspirada pela caridade , fundada no amo · de 
Dells, e no amor do proximo , operou prodígios 
de �iedade , de ciencia , de virtude , de sabe
dona e de beneficios que se derramaram na fa
milia, na. sociedade civil, na sociedade das na
ções, na sociedade universal da Egreja. 
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.A associação é a. união de muitas fraque
zas que se convertem em forças, e que com a 
graça de Deus, na sociedade christã, tomam-se 
omnipotentes : são muitas gottas reunidas que 
formam rios immensos, que levam a fertilidade, 
e a o.buudancia o. imrnensas regiões. Estas 
sil".o as vatangens que nascem de todas as as
sociações verdadeiramente christãs. 

D'estes principies geraes se collige facil
mente quanto póde cada um lucrar unindo-se 
com seus irmãos em Jesus - Christo, e partici
pando das ricas vantagens das Associações, e 
estes principies applicam-se ás Associações da 
So.ntissima 'rrindade para o allivio e livramento 
das Almas do Purgatorio , como é facil reco
nhecel-o. 

Antes da sua fundação a Serva de Deus, 
escolliida para esta grande obra, tinha luctado 
com ardente zelo 1 e a custo de muitos sacri
ficios só alcançara que fossem celebradas todos 
os mezes algumas Missas , a favor das Almas 
do Purgatorio , e que fossem repartidos , por 
tençào d'ellas, alguns soccorros aos pobres.· 

Ma o que eram esses esforços pessoaes ? 
O que eram esses resultados particulares, com· 
parados com o que devia alcançar a Associa
ção ? A generosidade de Maria Pellerin , por 
magnauima que fosse , limitada a seus unicos 
sacrificios, dispunha de poucos recm·sos, e não 
teria podido continuar seus beneficios depois 
da morte da fiel amiga e heroica Protectora 
das Almas. 

A Associação porém que ella teve a missil.o 
de fundar, multiplicou prodigiosamente os be
neficios a. favor das Almas do Purga.torio: 
multiplicou as Missas 1 os sacrificios 1 as ora
çoes , as esmolas , as penitencias, a.s commu• 
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nhões e iudulgencia.s : multipli cou maravilhosa
mente os recursos da C onfraria e iroprimio-lhe 
o carac er da immortalidade. 

n 
Crescendo de modo adnúra.vel o numero dos 

Associados, já. no primeiro a.nno depois qu e a 
Associação foi organisada e entregue pela 
Fundadora aos Filhos de S. Vicente de Paulo, 
foram celebrndns 4,872 Missas conforme os es
tatutos, no decurso do anno de 1 858. 

Crescendo cada a.IIUO o numero dati Mi as, 
já. dez annos depois no decurso do anno d 
1868, foram celebradas 36,4.86 Mis as. Conti
nuando a crescer o numero dos Associados, e 
os recursos de que di ;punha a Associayii.o, mul
tiplicou-se o numero das .Missas cada anno com 
uma proporção crescente , e no anuo de 1873 
foram celebradas 91,250 1\iissas , isto é ,  250 
Missas cada dia! Conforme as contas dadas nos 
l'elatorios impressos todos os annos, o numero 
das Missas celebradas por conta da Associa
ção , já. chegára , em D ezembro de 1875, a 
Sl7,90'i ! com as quaes se gastára em esportu
la.s 617,907 francos !  Tendo crescido em p1·o
po ryão regular todos os nnno6 jfi. passam as 
MiBsaa n'este anno de 1881 de - um milhiio 
e com mil ! 

Maid de um núlhão de Missas! um mill1ão 
e cem mil v zes offerocido por conta da Asso
ci�tção o Sacrosanto Sacrificio do. Missa! . . . 
Que gloria dada á Santíssima Trindade ! que 
consolaç.ão ao Divino Ooraç.ão de Jesus . que 
allivio derramado nas chammas do Purga torio ! 
que gozo dado á Rainha do Oéo , b. Mãe d e  
Misericordia. ! que bellas phalanges d e  Almas 
libertada dos carceres de fogo ! que gloriosos 

Guard<> d• Honra. 31 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

coros de novos Santos introduúdos nos res
p)andores da Luz' eterna ! Lwc perpetua lu
ceai eis l 

III 

Este não é o unico beneficio prestado pela 
Associação das Almas do Pw·gatorio. Conforme 
os estatutos duas terças partes dos recui-sos 
são o.pplicadas em esportulas de Missas , a 
outn terça parte é repartida em esmola aos 
pobres ,  e em auxilio a Egrejas , faltas do ne
cessario para o culto divino. 

Assim todos os annos soccorrem-se muitas 
Egrejo.s pobres , e são a.mpa.ra.dos milhares ele 
famintos, doentes e desvalidos de toda classe, 
idade, sexo e condição I os 33 annos da a.d
ministração dirigida pelos Padres da Congre
gação da Missão tem podido a Associação dis
tribuir mais de du zentos contos de reis no 
exercício de todas as obras de misericordia 
corporaes e esp:i.rituaes praticadas pelas Irmãs 
da Ca.t-ido.de em diversos estabelecimentos au
xiliados �ela Associação, e por este meio todo 
os Assomados tem parte n'estas obras de mi
sericordia, e no alliVIo que derramam nas Almas 
do Purgatorio. 

Posto que a. Associação haja sido fundada 
principalmente a beneficio d'ellas , não deixam 
os proprios socios de t.iru para si grandes 
vantagens espirituaes, adquirindo cada. dia no
vos merecimentos, obtendo abundA.ntes graça , 
lucrando ricas indulgencias, s atisfazendo a Deus 
pelas sua.s dividas , ao passo que atisfazem 
pelas Bemditas Almo.s, com os fruclos de lattlas 
Missas, esmolas , oraçrJes , sacrifiçios, e obras 
pias, frudos riquissimos , que são applicados 
pa1'te ás Almas do Purgatorio mais abnndona· 
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das, parte ás Almas dos parentes dos Associa
dos , e parte ás Almas dos Associados falle
cidos. Além d'isto cada Associado tem direito, 
pelos estatutos, a tres Missas pessoaes que lhe 
são applica.das logo depois de sua morte . São 
e sas immensas vantagens que attrahem tan
to� Associados de todas as classes da sociedade 
em todas as partes do mundo. Para animar a 
�odas foi que o Santissiroo Padre Pio IX , ele 
s11ota memoria, no dia 1° de Fevereiro de 1 78, 
oito dias antes de morrer, dignou-se pelo Breve 
Supplices, conceder ti nossa Archiconfi·aria das 
Almas todas as lndulgencias de que goza a 
Archicon[raria de Roma , erecta na ' Egreja de 
Saula Maria in Monterone , para o allivio das 
Almas. do Purgatorio sob o titulo da Assumpçào 
da Santissima Virgem Nossa Senhora. 

IV 
Estas indulgmcias são preciosíssimas. A 

ptincipal das parciaes é de 60 dia de indul
gencias cada vez que se praticar qualquer acto 
de piedade, ou qualquer obra de caridade . A.s 
indulgencias plena rias sito as séguiutes : · 

1". No dia da entrada na Associação ; 2°, n11. 
hora da morte ; 3°, um dia de cada mez, á es
colha ele cada um ; 4° , no dia da Epiph anin, · 
5°,  do Santissimo Sacramento ; 6° , no dia de 
Natal ; 7° , nas 5 principaes festas de Nossa. 
'enhora: Immacu/ada Conceição, Natividade, 
A11mmciaçào, Pu,·ificaçào e Assumpção; 8°, nas 
festas de . José a 19 de Março, e Patrocinio, 
na. a· Domin�a depois da Pascboa ; 9P I nas 
festas de S. Miguel Apparição 8 de Maio, e 29 
de Setembro ; 10°, festa da Santíssima Trinda
de ; 1 1 • ,  festa dos Àpostolos S. Ped1'o e S. 
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Paulo, 29 de Junho; 12o, dia. de finados, 2 de 
Novembro, ou qualquer dn oitava. Todas essas 
indul.!;encias são applicaveis ás Almas do Put
gatono. 

Para poderem lucrar ainda mais abundan
tes indulgencias muito se recommeoda aos As
sociados que recebam o Esca.pula.rio azul da 
Immaculada Conceição, e que rezem seis Padre 
Nosso, seis Ave Mat·ia, e Glorr:a Patn� poi cada 
ve7. que esta oraç,ão fizerem (faties quoties), 
sem ser preciso commungar ,  podem lttcrar lo· 
das as i-ndulge1tcias das quatro grandes Roma· 
r·ias do mu11do :  !O de }erusalem ,  2' da Por
ciuncula , 3° de S. Thiago de Campos/e/la , na 
Galiza_- e 4° das Sete Basilicas de Roma ! S. 
Ligorio affirma que muitas d'estas iudulgen
cias sã.o planarias , e que as parciaes são in
numeraveis. Por um meio tão facil quantas 
Almas do Pul·gatorio não se poderia libertar 
cada dia ! 

E para tanto beneficio basta rezar os seis 
Padre Nosso , Ave Maria e Gloria Patri ,

- em 
honra da Sa11tissúna Trindade , e da !mmacu
/ada ConceiÇão/ pela exaltaçiio da Santa Egreja 
e exlirpação das heresias, ele., e póde-se rezar, 
effl pé, ou sentado, ate deitado, ou audando, sendo 
com atlençno e piedade. (Ver no capitulo XIV, 
a HOVa corõa das Almas.) 

Não é sómente com o soccorro material da 
esmola qne devem os Associados alliviar a 
:Semditas Almas , é muito mais ainda com as 
orações, com as communhões, e com as indul 
gencias, concedidas pelos Summos Pontificas. 

v 
Por seu Bre-ve Relalum est, de 21 de Março 

de 1879 , .o Santíssimo Padre Leão XIII , para 
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qu e se pudesse estabelecer a Associação da 
Santíssima Trind11.de por todas as partes do 
mundo, concedeu ao Superior geral da Congre
"'açito da Mis ão o poder de aggregar á Archl
confraria de Paris todas as Associações que 
se fundassem, com approvaçilo dos Bis pos, tnn 
qnnlquer Egl'eja ou capella das casa. da Con 
gregação da Missão . Em virtude d'e te Breve, 
e com a licença do Exm. r. Bispo D. João 
Antonio dos Santos ,  foi fundada no di11. 2 de 
Maio de 1880 na capella do Seminario da Dia
mantina, e na capella do collegio das Irmãs da. 
Caridn.de a AssocHlçii.o das Almas que foi aggre
gada á Archiconfraria de Paris. E ja pl'inci
piaram os fervorosos A sociados a colher gt·an 
des vantagens do, seus llrimeiros esforços : 

1 .0 Além de participarem dos t'ructos de 
tantas Missas , de tantas esmolas , de tantas 
orações dos milhares de Associados ,  além de 
obterem para seus parentes fallecidos a parti
cipação dos fn1ctos e suffragios aos quaes tem 
direito , além das indulgencias C3,Ue lucraram 
na Associação, muitos dos AssoCJados renova
ram seus �ot·ações no fervor e na caridade a. 
beneficio das Bemditas Almas do Purgatorio. 
Foi muito para notar o zelo ardeu e gen e
roso , com qu�:� se abrasaram n'esta devoção 
salutar , ma1s parti.cularmente as alumnas do 
collegio das Irmãs da Caridade d'esta cidade : 
meninas de todas as classes , de todas as ida
des e condições rivali aram no fervor, na. de
dicação para alliviar as queridas Almas do 
Pnl·gatono. 

2. • Quantos sacrificios por ellas offerecido ! 
quantas orações dil'igidas á Rainha do Pmga
tnrio a favor de suas filhas padecentes ! quan
tas .Missas ouvidas com mais piedade I quantas 
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communhões feitas com mais preparação ,  com 
mais amor e com mais fru cto f 

E quantas privações e mortificações �rati
cadas com generosidade I quantos sacnf!cios 
impostos á gula , á vaidade , á. curiosidade , á 
língua e aos olhos ! quantas superfluidades ti
radas ao prazer do gozo e dadas ao allivio das 
queridas padecentes do Purgatorio !  

N'este primeiro anno d a  fundação da pie
dosa Associação das Almas as fervorosas Asso
ciadas do collegio das Irmãs da Caridade fize
ram mais sacrificios, ganharam mais indulgen
cias, offereceram mais orações, mandaram cele
b-rar mais Missas a favor das Almas do Pur
gatorio no decurso de 12 mezes, :fize.ram muito 
mais do que se havia feito no �ecurso dos L2 
annos precedentes , desde a fundação do col
legio ! . . .  

8.0 E quantas Almas essas piedosas Associa· 
das enviaram ao Céo ? !  Felizes meninas , se· 
reis abençoadas ! As Almas que livrastes do 
Purgatorio sabem vossos sacrificios ! Elias vos 
conhecem e vos amam ! Elias vos seriío eter
namente agradecidas ! Alegrai-vos, pois tendes 
amigas e protectoras que rogam por vós no 
Céo á. vossa Mãe Immaculada� e lhe pedem vos 
abençõe , vos guie nos caminnos da vida ,  vos 
guarde e vos conduza á eterna felicidade. 

VI 
A Associação Diamantinense reuni o de e mo

las, fundações, e annuaes a quantia de 436$000, 
fructo da diligencia dos Zeladores e Zeladoras, 
e da.. generosidade dos Associados. 
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Esta quantia enviada a Paris, ao ceutro da 
Archiconfra.ria, em ovembro de 1880 , produ
zio mil francos. E com e te soccol'l'o, mandado 
á.s Bemditas Almas , entramos na participação 
de todos os fructos da Associação geral. 

Repartida a noslla esmola conforme os es
tatutos , fóram applicadas duas terças pa:rtes, 
290$000 réis em Missa ; e tendo dado essa 
quantia 667 francos, foram celebradas pot· con
ta da Associação Diamantinense 667 Missas, 
ne ssportula de 1 franco. 

A outra terça parte , Olt 146 000 réis que 
deram 233 francos, foi empregada em esmolas, 
aos pobres. 

Gro.nde é a vantagem da Associação por 
mandar celebrar suas }lfissas de esportnla de 
um franco, obtendo assim a celebraçito de cinco 
missas, com dons mil t·éis. , que são a esp01'tula 
ordinaria d'uma Missa no Brazil. Por e te 
meio é qne a Associaçil.o Diamantinense , com 
290 000 réis que teriam dado 145 Missas n'este 
Bi. pado , alcançando 667 :Missa 1 em França, obteve uma vm1tagem de quinhentas e vinte duas 
Missas. Um resultado tã.o favoravel ás Almas 
do Purgato:rio mais desamparadas, e ás Almas 
dos Associados fallecidos , como de seus pais 
e parentes defuntos, é rugno de ser p0l>derado1 
e merece toda nossa consideração ,  nossa dili
gencia, e no ssos sacrificios. 

Mas não devem, por causa d'esta. vantagem, 
as Associações particulares :Privar-se do bene
ficio de suas ·Missas proprtas. Assim mnito 
approvou o conselho da Administração geral 
que fosse celebrada uma Jlfissa , 110s dias de 
reunião de cada Associação particular. 

E é muito para louvar o zelo dos Associa
dos qlte all!lm dos sacrificios que se impõem 
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para sati fazer aos seus annuaes , se dedicam 
ainda, com novos sacrificios, e continuaes pri
vações, a mandA.r celebrar Missas particulares 
pe las queridas Almas, e por suas tenções par
ticulares. 

Convem qu e haja reuniões geraes dos As
sociados, pelo menos t1ma vez cada m e z ,  afim 
de se renovar o fervor dos corações e de 
reaccender-se a cbam.ma da devoç.\o. 

Conformando-nos com as respostas de 4 de 
Feve-..eiro e de 8 de Abril de 1880, que nos fo
ram dirigidas pelo conselho central, por inter
media do seu digno Director o S•·. Padre 
TelTasson , a quem consultamos estabelecemos 
na Diamantina a seguinte ordem que não é 
obrigatoria para outras Associações. 

1. • No Semi.nario Espicopa.l e no collegio 
das Irmãs de Caridade celebra-se a. Missa da.s 
Almas por ten�1 dos Associados, ás 6 horas 
da manhã, tm todas as primeiras Segundas
Feiras de cada mez. 

2.o Antes da Missa. be. meditação, ou leitma 
espiritual sobre algum ponto da devoção ás 
Almas do Purgatorio. 

3.0 Recommenda-se muito a todos os Asso' 
ciados que assistam a esta. Missa com parti
cular piedade e fervor, pois sendo offerecido o 
Sacrosanto Sacrificio por sua tenção podem 
tirar d'ella maiores fructos. Os Associados 
que não puderem assistir á Missa do Semina
rio, ou do collP.gio, procurem ouvir outra Missa 
em qualquer Egreja. 

4.o De tarde, pelas 5 horas, no collegio das 
Irmãs d e  C aridad e , e pelas 7 horas , no Semi
na.rio episcopal , com a licença da. autoridade 
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competente , haverí� Benção do Santissimo Sa
cramento , p recedida de ruua breve instrucção, 
e relação do estado da Associação , conf01=e 
a.s circumstancias o permittirem, e conform o 
julgar conveniente o Director , que dará aviso 
com antecedencia. 

5. • Pede-se encarecidamente aos que pude
rem commungar n'esta Missa da reunião offe
reçam sua. communhão com tenção de lucro.r a 
lndulgencia plmaria do mez , e ,  não podendo 
n'esso dia , nito deixem pa. sar o mez , sem fa· 
zer uma communhâo particular, para lucrar a 
Jndulgencia. a favor das Alma . 

6.0 Depois da. :Missa. coJlVem reza1· , como 
pratica-se na reunião mensal de Paris , seis 
Padre Nosso , Ave Maria , e Gloria Patri para 
lucrar as ricas Indnlgencias de que acima fa.l
lamos. 

7.° Convem que n'este dia , e em todas as 
egnnda -Feira do mez, se renove o offereci

mento do Acto lzeroico de cm·idade de que tra
tamos no capitulo I V d'est.a I pa1-te, afim d e  
lncrnr a Indulgencia plena.ria. concedida s ó  por 
ouvir· se a Missa , ainda que n' e/la 11ào se cmn· 
11nmgue. 

Estas praticas de piedade n.io séio nb1·io·afo
rias para gozar os fruclos da Associação, ao 
quaes tem direito lados os que atis(azem os mz
uuaes. Mas convem lan çar mão dos meios mais 
efficazes para se accender sempre mais o anto 
fogo da devoção ás A.lmas do Purgatorio. 
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CAPITULO XII 

Graças obtidas pela protecção das Almas do Purgatorlo 
• .Btatw qui ii1Lt.lligil IUptT tg�nll.ut 

rJ patiptrml : út die mala. libtrabit '""' 
Dominta. • · 

• Bem11vénturado eqnel1e qne tom 
piedado do pobre ·o tlo neceeSito.do : n 
Senhor o livrará no di!\ miul.• 

Ps. 1.0, 1. 
J. - 0 zelo em q11e devemos arder pela gloria 

de Deus, a consolayil:o que, como Guard��os 
de Haura , devemos daT ao agrado Coração 
de Jesus, a compaixão e a piedade que nos de
vem inspira1· suas queridas Esposas padecent11s, 
são motivos bem proprios para nos infl.ammar 
na devoção ás Almas do Purgatorio , e na pro· 
pagação da Archicon:ti:ru:ia fundada para livrai
as de suas penas. Ha porem outro motivo po· 
derosissimo de que não devemos deixar de fal
lar : é nosso proprio irtleresse : são as gravas 
que, com este meio, alcançaremos, :Pela prote c 
çã.o das Almas. Bemaventurado, diz o Espirito 
Santo , aquelle que soccore o necessitado etn 
seus sofl'rimentoa ! E quem mais soffre e quem 
mais necessidade tem de allivio e de soccorro 
do que as Almas do Purgatorio ! . . .  Soccorrer 
essas queridas e pacientes Esposas de Jesus é 
praticar com perfeição todas as ob1·as de mise· 
ricordia !  . . .  

E' mereçer a sentença de benção e de vida 
eterna com gne o Supremo Juiz ha de recom· 
pen sar os misericordioso s :  • Vinde, Bem ditos 
de meu Pai ,  dirá o Rei aos seus escolhidos, 
possui o Reino que vos está. preparado desde 
o principio do mundo , porque tive fome e m' 
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destes de comer, tive sêde e me déstes de be· 
ber, era peregrino e me recolhestes, estava nú 
e me vestiste , estava enfermo e me soccorre
st.es, estava no carcere e me visitastes . .  . Na 
verdade vos digo que q_uantas vezes fizestes 
isto a um d'este meus n"lllãos mais pequeni� 
nos a m'im é que fiz estes I• 

•Dedicar-se ao alüvio da8 Almas do Pur
gatorio, dizia Maria Pellerin , por ventura não 
é consolar ao me mo Jesus-Ohristo e praticai' 
para com Elle todas as obras de misericordia 
que nos recommeodou ? Abrir o Céo a uma 
Alma do Purgatorio , exclamava a fttndadora. 
da Associação, é dar-lhe não sómeote algumas 
migalhas de pão, - m'as o alimento dos Anjos 
com todas as delicias do P:uaiso I . . . Não é 
dar-lhe só um copo de agua, é - abrir-lhe a 
fonte inesgotavel d'aquella agua viva que jorra 
até a vida. eterna. .Abrh· o Céo a. uma Alma 
do Pm·gatorio não é só dar - lhe hospedagem 
em nossa casa, como a um peregrino, que vai 
passnndo, é - iotroduzil-a nos eternos Tabér
naculos de Deus, objecto de seus ardentes de

sejos! . . .  - E' revestil-a 1 não de um habito 
grosseiro, mas sim de glm'Ja e de immortalidade. 
Alliviar as Almas do Purgatorio não é s6mente 
visitar e a sistü· e.nfermos em suas necessida
des, não é só consolar encarcerados, é - des
C<lr aos abismos das prisões de fogo · ap: gar 
as cham.mas em qué ardem as queridas Espo
sas de Jesus e quebrar-lhes os <>-t·ilhões, é dar
lhes a liberdade de voarem ao Céo pat·a entra
rem no gozo do Senhor l Queridas Almas, con
cluía Maria Pellerin , pobres orphãs de Deus, 
quem me dera. podet· alliviar-vos quanto meu 

rnção deseja i Ah ! se Nosso Senhor aceita 
bem que se faz aos pobres como feito a ai 
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mesmo, quanto mais aceitará quanto ftzerroos 
pelas Almas suas Esposas como se o fizéra
mos a Elle proprio ! . . . E quanto mais o re
compensará ! • 

2. - O nosso primeiro e principal interesse 
na devoção das Almas do Purp;atorio é espiri

. ual e etern o ,  pois com esta devoção inclina
mos em nosso favor o Divino Coração do nosso 
Juiz Supremo, alcançamos dedicados protecto
res no Céo , e assegul"amos o importantissimo 
negocio da nossa salvação. Temos tambem 
um interesse material e temporal , pois a grn
tidilo das Almas que alliviamos estende-se aos 
nossos bens d'esta vida terrestre, em que mui
tas g_raças temporaes se alcançam pela protec
ção das Almas do Purgatorio a favor ele seus 
devotos. E tendo mais efficacia os facto. e oa 
exemplos, diz S. Bernardino , para. nos obriga
rem a prestar auxilio as Almas do Purgatol'io, 
é com alguns factos escolhidos entre milhares 
que mostraremos as graças obtidas no tempo· 
ral e no espiritual pela. protecção da.s Bemdi
tas Almas. 

Em 18'27, na cidade de Paris , uma fi111a de 
Deus, moça pobre , mas honesta , vivia d seu 
trabalho, alugando-se em casa de boas famílias i 
tinha o piedoso costwne de mandar celebrar 
cada m.ez uma lissa , á q ua.l s mpre assistia, 
e applicava sua. Missa. especialmente pelas Al
mas do Purgatorio mais pro:xlma.s de entrarem 
no Céo. 

Deus provava sua filha com uma enfermi· 
dade tiio grave que gastou o fructo de suas 
economias em tratamentos e remedios , perdeu 
:> emprego que tinh a, e não podendo servir na 
casa em que estava , sahio em busca de ser
viço mais facil. · Atravessando uma rua passo 
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em frente da. Egreja de Santo Enstaquío , vi o 
�ue estava aberta., entrou pan1. adorar o an
tJssimo Sacramento e se recommendar a Deus : 
1UI1 Sacerdote estava para dizer Missa : <Ah ! 
meu Deus , disse comsigo · a pob�·a moça , a eu 
úndn. n'aste mez não mandei dizer Missa pelas 
A.lmas ! . . . :M:as que farei? . . . Só me �·esta 
um fmnco de tudo quanto ganhei ! . . . E se· 
en ciLo achar serviço, o que será de mim, sem 
recm:so algum? ! _ . • Esteve pensativa : un a 
lula travou - se entre sua devoção a sua pt·u
dencia: Sll désse o seu franco para mandar ce
lebrar a ·Missa 11ada lhe restava para matar a 
fome n'aquelle Jia: Triumpliou sua devoção j;t!· 
ltrs Almas.' . . . cNão, meu Deus , Vós não me 
abandonareis ! . . . disse ella cbeifL de confiança. 
Vos sabeis que é por vosso amor ! . . . Para 
dliviar vossas queridas Almas que suspiram 
pam entrar no Céo ! . . .  » Levantou-se, foi á a
eristia, pedio ao Padt·e quíze applicar a Missa 
a Alma que estivesse mais perto do Céo. -
deu- lhe a esportula de \llll n·anco ' o ultimo 
ue possuía, - ouvio a M:issa com muito fer-

I'Or, e snhio cheia de gozo pelo acto de gene
rosidade que acabava de praticar. - < .Mas, 
agora o que será de mitn se não achar empre
go hoje mesmo ? Assim caminhava t oda en
tregue a estes pensamentos quando vio chegar

e a ella um moço alto e pn.Uido , 9
.
ue com 

maneit·as clistinctas, sauáou-a,  e lhe d1sse : 
•A se.nhot·a procura um emprego ?» 
- Sim senhor, res:pondeú a moça. 
• - Pois bem , contwou o moço ,  vá , a tal 

111a ,  á casa de tal numero , alli achará a s e 
chora de t al . . . Ella pr cisa de uma alugada, 
illa receberá bem a Vm. e se ha de dar bem 

m ella. • · 
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Dizendo isto despedio - se , e desa ppareceu 
no meio do povo , 9.ue passava pela rua , dei
xando a moya adrrurada , e sem palavras para 
agradecer-lhe. . 

Sem perder tempo indagou á cerca da rua 
que o moço lhe in dicAra 1 procurou a casa do 
numero declarado, e chegando á porta, vio sahir 
uma criada, com uma trocb a debaixo do braço. 

� - Será. esta a casa da senhora de tal ? . >  
& - E' sim , senhora , respondeu a criada 

com raiva. •  
c E a senhora está em cas a ,  perguntou 

ainda a moça. • . 
- &Ella está, respondeu a criada , mas que 

me importo eu ? Vm. entre, se q uizer ; en vou
me embora ! ! . .  • 

A moça batteu na porta, e esperando licen
ça para entrar, ouvio uma voz branda que lhe 
dizia: •póde subir ! . . . • 

ubio a devota das Almas e achou · se em 
frente de uma respeitavel matro11a1 de aspecto 
veneravel , q,ue lhe perguntou o que desejava. 

- •Min11a senhora , respondeu a moça , n'esta 
manhã eu soube que Vm. precisava de uma 
alugada ,  e venho me offerecer ao vosso ser
viço , porque me disseram que me receberíeis 
bem, e que me acharia bem em vosso serviço.> 

•- Mas, minha filha, admil·a-me u1uito isto 
qu lhe di seram, pois até esta hora ningnem 
podia saber que eu precisaria de uma alugada., 
visto que acabo agora de despedir a imperti
nente criada que tinha , e só ella e eu é quo 
sabemos o qne acaba de passar-se entre nós ! 
- Quem é pois que te envia. á mi,nha casa.?> 

c- Senhora , foi um moço que encontrei na 
rua. ; fez-me parar, disse-me a rua, a casa, e o 
nome da .senhora , e eu dei muitas graças 
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Deus, por que nll.o tenl10 emprego , gastei tudo 
com remedios , e não me resta recurso senão 
alugar-me. 

•- Pois bem , entre na ala, disse a dona 
d11. casa, imaginando quem poderia ser este 
mo�o que lhe mandava uma criada tão a pro
poslto na ho1·a de despedir-se a antiga. • 

Entrando na sala a nova alugada. com a 
senhora , e olhando por cima de uma mesa 
vendo um retrato, exclamou : •Este é o 1110FO, 
senhora este é o moro que me faltou I Eis o 
retrato d'elle perfeito : · o rosto,  o semblante 
d'elle:  é por ordem d'elle que venho ! . . . • Ou
vindo estas pala nas , a dou a da casa deu um grito, e sentou - se cahida quMi em desmaio : 
Esse refrato era o de sett filllo l 

Depois de algum descanço , pedi o á m:o,.a 
que lhe contasse tudo como tinha se passado :  repetia-lhe ella com toda singeleza , todo o 
facto I. 

�
�ua devoção as Almas do Purgatorio, 

suas Missas de cada mez, a Missa que n'este 
dia mandára celeb1·ar com o fnmco que lhe 
restava , �ela. Alma mais perto de entrar no 
Céo, depo1s o encontro , e o recado do moço. 

• - Este é meu filho ! . . .  exclamou a sen-
hora, e tu não serás minl1a criada, porque des
e já. és mi11ha filha I disse-lhe abraçando-a com 

affecto de mãe. E' meu filho qne viste ! . . .  E' 
meu filho , h a dous anuo falleci do , que ll1e 
deve seu livramento do Purgatorio ! . . . Nfi.u 
ha que duvidar ; é meu .filho a quem Deu per
mittio que te mandasse a esta casa , para re
oompensaT- te do bem que lhe fizestes ! . . .  Deus 
te �b enQôe, minha filha ! . . . Viveremos j�1ntas, 
e Juntas 1·ogaremos pelas Almas que soffrem 
!Jltes de entrarem na gloria do Céo ! ! . .  • 
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Não precisa de commeutario Ulll tão bello 
facto : basta dizer que foi p ublicado em diver
sos jornaes , e em livros de piedade, e ultima
mente na 2• edição do Mez das Almas do Pur· 
gatorio, por Alfredo Monbrum , - com appro
vações do A.l·cebispo Cardeal Donnet, de Bor
deaux, e do Cardeal Pie, de Poit.iers. 

3. - •Bemaventm·ados, exclamava S. Leo
nardo de Porto Mauricio no seu bello sermão 
sobre as Almas, bemaventm·ados sois vós que 
praticais a. devoção ás Almas do Purgatorio! 
Se tiverdes c� dita de ma11dar uma só para o 
Cio, podeis dizer com segu:rançn que tereis a 
gloria do Céo em recompensa: porque o bene
ficio que fizestes a esta Alma é tão gra-nde a 
as Almas do Purgat.orio são tão agradecidas 
que. d�pois de voarem ao Céo tornam- se as de
dicadas protectoras de seus bemfeitores, e pro· 
crtram alca11(:ar todos os bens aos devotos que 
as livraram de tantos e de tão g1·ande 1nal.' . . . 
Para darem prosperidade aos vossos 11egocios 
espirituaes e temporacs d' esta vida baixfwam do 
Céo essas Almas Bemaventm·adas que intro
duzi tes no gozo da gloria , e virão proteger
vos em vossas afflicyões, como fizeram tão ad
mixa.velmente a favor de S. Pedro Damião. 
Quando menino, Darn]ão , sendo pobre orphào
sinho, foi recolhido á. casa de um irmão que o 
maltratava até deixai - o coberto de andrajos, 
descalço, falto de tudo. Um dia que o menino 
assim andava na. estrada achou uma moeda:. 
Imaginai que alegda para o pobresinho. Pare
ci a-lhe ter achado um t.hesouro ! . . . Mas em 
que gastaria a moeda cujo dono não apparecia.? 
A qu.e necessidade acudiria? Tudo faltava-lhe, 
roupa, calçado, vestidos e t\s vezes alimento � .  
Mas o pobresinho lembrou-se das Almas que; 
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no Purgatorio soffriam mais do que elle oa 
terra, e del'ois de muito imaginar, decidio-se a 
dar esse dinheiro a um Sacerdote qu e dissesse 
uma Missa pelas Almas do Pm·gatorio ! Reso
lução feliz I Pois desde este momento mudou 
se a. sua sorte : foi aceito por outro irmão 
mais caridoso que o primeiro ; foi por elle apte
ciado , tratado e amado como filho: mandou-o 
e tuda1· : e sendo estudante Pedro Damião de 
tal forma COl'respoodeu ao beneficio da educa
ção, ás g1·aças da. sua vocação , que tornou-se 
um grand e sabio um grande Santo, um grande 
cardeal , a gloria. das ordens religiosas , a luz 
do Sagrado Oollegio a honra da Santa Egrej a !  
Vede, conclue S .  Leonardo d e  Porto Mauricio, 
quanto ag1·adecem, e como pagam as Almas do 
Pt1rgatorio os beneficios que recebem ! . . .  Quan
tos negociantes se enriquecet·am por terem 
pnrtído com ella.s os seus primeiros lucros ! . . . 
Quantos viandantes escaparam a perigos im
minentes de morte com haverem invocado a 
protecyão das Alm a ·  d o  Purga.torio ; quantos 
enfermos curados, quantos affiictos consolados ! 
Qua.ntos soccorros recebidos em urgentes ne
cessidades ! Quantas graças de conversão, de 
perseverança., de vocação e de eterna salvação 
alcançadas pelos devotos das Almas do Pu1·ga
torio ! . . . Os livros estão cheios de factos e 
de milagres d'este genero !• 

· 

Entre muitos escolheremõs ainda tres que 
dizem mais respeito á graça da vocação. 

4. - Tinha só sete anuas de idade a. vene
ra.vel Ca.tharina de Cortona, quando morreu-lhe 
o pai, da. f'a.milia dos Duques de Cortona. Per
nuttio Deus que Raymundo · de Cortona. , cuja 
tlma estava no Purgatorio, apparecesse a sua 
lruhinha que já era um anjo de piedad(l e de 
[ - d< IiottrG. 82 
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fervor ,  e que muito orava pela Alma de seu 
fallecido yai :  manifestou -lhe um dia o muito 
que aoffria, e cercado de ardentissimas cbam
mas lhe disse :  «Minha filha, en não ficarei 
livre do tormento d'esfe fogo senão quando live· 
'l'es satis(�'lo por mim, com tua penitencia . •  

Traspassado o coração de dôr pelo muito 
que seu pai soffria , a angelica menina procu
rou tOdOS OS meiOS de alliviar-lhe aS penaS 1 8 
elevando-se acima da sua idade e fraqueza. 
principiou uma vida de prodigiosa peuitencia, 
até martyrisar seu delicado e innocente corpo 
com despiedoso rigor. As lagrimas , os sus
piros, as orações, a voz do sangue virginal de 
Catbarina, satisfizeram á Divina Justiça e ficou 
paga a divida do pai. Magnanima virgem !  . . .  
Victima da piedade filial , grande será tua re
compensa! . . . Ra.ymundo de Cortona tornou 
a apparecer á sua filha , revestido de gloria, 
chew ilo gozo dos Bemaventurados, veio agra
decer-lhe e lhe diss e :  c Minha filha ,  Deus a ·  
ceitou teus sacriticios e tuas orações, vou go
zar a eterna gloria. - Tua penitencio. foi tão 
agradavel a Jesus-Clll'isto que escolheu-te para 
seres sua Esposa , e te consagrares a seu di· 
vino serviço : continúa a immolar-te como vic
tima a favor das Almas : esta é a tua vocação 
e tua missli.o, vontade de Deus !• 

Dizendo isto subio ao Céo. 
A heroica virgem , a filha dos Duques de 

Cortona ,  foi fiel á sua missão sublime: toda 
sua vida 'foi um martyrio de penitencias a. favor 
das Almas do Purge.tori o :  considerando sua 
vot:açâo como recompmsa dos primtiros sacn'· 
ficios quefizira, consagrou-se a Deus, na ordem 
de Santa Tereza, e consumia sua vida na con· 
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tinua immolação de si mesma a favor das Bem
ditas Almas. 

Passando n'uma viagem pela cidade de To
ledo , e hospedando - se no convento das filhas 
de Santa Tereza, passou tres horas dentro de 
sna cella ·no silencio da noite , a rasgar-se a!' 
carnes com uma cruel disciplina : uma religi
osa do convento que tinha esperado todo e se 
tempo á porta do cubículo , não podendo mais 
conter sua compaixão , abri o a porta para dar 
6m a esta santa. crueldade. 

Achou a virgem com os hombros dilacera
dos e derramando sangue, e pedio-lhe que pa
rasse: e que abrandasse tão rigorosa peniten
cia. • Quem vio , respondeu a Irmã Catharina, 
quem vio como eu vi o que é o Pm:gatorio, 
nunca pensa soifrer de mais para livrar as Al
mas que n'ella penam. Eu me consagrei a 
Deus em sacrificio por e lias ! . . .  • 

E que graças alcançou em sua vida! E 
que gloria gozará eternamente no Cléo por ha
ver sido tào generosa e tão fiel no cumprir 
sua. nobre missão ! 

6. - Diversos autore referem o pt·odigioso 
soccorro que recebeu das Almas do Purgatorio 
em recompensa de sua dedicação , o ÂJ.'cebispo 
de Sevilha D. Christovão SandovaJ . Filho do 
marquez de Sandoval , desde sua infancia pie
doso amigo da Bemditas .Almas destinára-lhes 
uma pa1·te do dinheiro que lhe davam seus ri
cos pais, a. em lagar de gastal-o todo, em brin· 
quedos e golodices , como é costume de meui
nos, o repartia em esmolas aos pobres por 
tencão das Almas do Purgatorio. Crescendo 
em idade tambem cresceu em virtude e piedade 
para com ae queridas Almas, e procurava todos 

� os meios de a.llivial-as com Missas , orações, 
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communhões, esmolas ,  e sacrificios , privando· 
se de tudo quanto podia e ás vezes até do ne· 
cessario. 

Tendo-o mandado seu nobre pai seguir os 
cu.rsos da Uni ver idade de Louvaina , o joven 
Christovão continuou seu generoso exercieio 
das obras de piedade que praticava a favor das 
Almas padecentes ,  em pouco tempo gastou a 
quantia que levá.ra para suas despezas na Uni
versidade, e como tardavam as-cartas de ordem 
que o marquez seu pai l l1e  promettera, vio-se 
reduzido aos a.pul'os da uece sidade. Sua an· 
gustia milito se augmentou um dia qu tm do um 
pobre pedio - lhe esmola pelo amor das Al.D?a� 
do Purgn.torio, não lh'a poude dar o que nuoca 
lhe acontecêra em sua vidn.. Na sua a.ffiicç.ào 
procurou uma Egreja para con olar-se, dizendo 
comsigo: • Se não tenho mais dinheiro para dar 
esmolas pelas Almas, ao menos posso dar-lhes 
as minhas orações, e offerecer por ellas o que 
soffro.• 

Estava prostrado em fervorosa oração quno· 
do chegou-se a elle um bello moço, com traje 
de viajante que o procurava. ; sahlra.m de Egre· 
ja, e o descouhecido perguntou-lhe : 

•- O senhor é filho do marque z  de San
doval ? 

•- Sou sim, senhor, respondeu o estudante. 
• - Pois milito estimo vêi - o ,  continuou o 

viajante , e depois deu·lhe noticia de. seu pai, 
de seus parentes, amigos , e conhecidos como 
se viesse da sua terra de Hespanha. 

- N atu.ralmente o joven filho do marquez 
contou ao seu novo amigo o embRrayo em 
que se achava com a demora. das quantias de 
que precisava . .  
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c- :Nào se affiija com o atrazo das cartas 

de seu pai , respondeu - lhe o moço , eu posso 
dar-lhe tudo quanto precisa, eu cobra.t·ei de seu 
pa.i, na Hespanha q u ando eu quizer. 

- Aceitou agrade cido o joven Ohristovão 
a quantia que lhe o:fferecen o desconhecido , o 
qual retirou - e ,  como para tratar de outros 
negocios. Mas quando o filho do marquez 
pouco depois procurou seu generoso amigo 
pa.ra agrade.cer-lbe, não li1e foi possível achai
o em parte alguma da cidade de Louvaina ;. 
por diligencio. que fizesse, por cuidado que to
masse , ningnem achou que lhe desse noticia. 
do desconhecido: es reveu a seu pai , indagou 
de seus parentes e amigos : n:inguAm nem em 
Louvaina ,  nem a Hespanha o tinha visto , e 
nunca. foi pedida ao pai a quantia tão pr vi
dencialmente clada. 

Depois de emprega.r todos o·· meios para 
reconhecer a verdade, ficou o joven Christovão 
convencido e certo de que Deus fizera a seu 
favor um milagre enviando-lhe uma d'aquellas 
Almas que pelas suas e molas e orações l iber
tara do Purgatorio. Mais affervomdo com tão 
grande graça. em sua. devoção, e mais agrade· 
cido para com sua queridas protect.oras e pro
tegidas, Christovil.o Sandoval foi mn.is generoso 
do que nunca no exercicio de ua caridade. 
Ouvia a voz de Deus qne o convi dava a renun
ciar ao mUJJdo. 

Sentia-se chamado a consagrar-se a Jesu -
Christo. 

Fiel a sua vocaçii.o , recebeu a On1ew Sn.
cerdotal depois de compl etar seus estudos tbeo
logico , e crescendo sempre na sciencia, na sa

, bedoria e na santidade veio a ser o grande 
Arcebispo de Sevilha. ,  o ciigno successor dos 
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Santos Leandro , e Isidoro , illu tres Prelados 
d'esse Egreja , a mais celebre da Hespanha , e 
uma das mais importantes do mundo catbolico. 

6. - Na cidade de Chartres , em França., 
deu-se um dos mais admiraveis exemplos da 
graça. de vocação, obtida pela protecção das Al
mas do Purgatorio, agradecidas a favor d'uma. 
donzella de 20 annos. 

A virtuosa ÀDna era filha de boa familia 
mtúto christã ; os pais não eram {!Obres , mas 
trabalhavam para dar o sustento, e a educação 
a. seus filhos ,  qt1e criaram no santo temor de 
Deus, na observancía das leis da Egrejal e no 
amor ao trabalho. Anna tornou-se habiüs ima. 
nos trabalho de costura, de rendas e de bor
dados dos quaes tirava. bastante lucro para 
aj!Jdar a seus pais no sustento da familia. 

De coração muito compassivo , a piedo ·a 
donzella visitava os pobres e lhes levava a 
esmolinhas que podia tirar do fructo de seu 
trabalho e de suas economias : tinha pat·ticula.r 
devoção ás Almas mais desamparadas do Pur
gatorio , e por tenção d'ella.s , com o producto 
de seus trabalhos , e de seus sacrifi.cios , man· 
dava celebrar uma !ll!issa particular na pri111eira 
Segutlda - Fúra de cada -mcz , e n'esse mesmo 
dia, fazia a santa commw1hão �ela Alma mais 
desamparada. Sua devoção fo1 recompeusada. 
com a graude graça de conhecer a sua voca
cão ; nasceu-lhe no coração um ardente e santo 
desejo de consagrar-se a Deqs na congregação 
das Irmits da Oaddade de S. Vicente de Paulo . 
Depois de 1·econhecer que esta era a vontade 
de Deus, pedio l ice.nç.a a seus pais : não lhe foi 
dada a licença pedida. ; ju1g8Jldo os pais que 
perderiam com ella seu mR.is rico thesouro não 
quizeram qeixa.l-a Bll-hir , e negaram -se a con-
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correr com o dote e mais despezas de neces
sidade. Falta de recursos, a devota. da Alma· 
não era falta de confiança : pedi o ,  combatteo., 
e perou até vencer : dous a.nnos se pas aram 
n'esta luta:  a caridosa virgem continuou seus 
exercicios de piedade, visitando os pobres com 
mais zel o ,  mandando celebrar Missas e com
mungando com mais fervor pelas Almas mais 
desamparadas. 

N'uma primeira Segunda - Feira do mez, 
quando acabava de cumprir sua querida. devo
ção , ao sahir da Egreja , é saudada. por um 
respeitavel senhor, que , trazendo uma carta 
na mão, lhe diz : 

• - Tenho de pedir um favor á senhora , e 
e que leve. esta carta á rua tal, para aer en t.re
gne ao dono da casa do numero tal, conforme o sobrescripto. • 

• - Com muito gosto , senhor, respondeu a 
donzella, antes de regressar a minha casa, n
t.regarei a sua carta. • 

•- Mas eu peço , continuou o senh or que 
i\ senhora mesma entregue a carta, em mào 
propria, ao dono da casa.• 

<- Será servido , meu senhor , eu mesma 
entregarei a carta a seu dono :�  e dizendo isto, 
atisfeita de prestar um serviço, a piedo a vir

gem recebe a carta confiada a seu cuidado , e 
trata de cumprir sua promessa : procura a rua, 
acl1a. a casa. do numero marcado no sobres
cripta, pede para. fallar com o dono que feliz
mente estava, conta-lhe como recebeu a carta 
e prometteu entregai-a em mão propria , como 
realmente a entrega. o vêr a letra o dono 
da casa pareceu estremecer. . . Abrio a. carta, 
çorreu um r a pido olhar pela. linh!l-5 , e pelo 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

nome da fu·rna , empallideceu. . . Tornou a lêr e perguntou á donzella: 
c Quem vos entregou esta carta?• 
c - Senhor responde ella , já vol - o disse, 

foi nm senhor bem parecido ,  e respeitava] a 
quem prometti fazer o que pedio-me.• 

• - Mas a senhora o reconheceria se visse 
o retrato d'esse senhor ?  . .  • E dizendo isto, 
sem esperar resposta , o dono da casa faz en
trar a donzella n'uma sala ornada. de muito 
retratos : 

• - E' este ! . . . exclamou Anna., indigitando 
um retrato , depois de correr com os olhos os 
diversos retratos1 é este o senhor que me en
tregou sua carta . • 

•- Pois este é o retrato de mP.u pai, disse 
pallido o dono da. casa. , e a. carta ê de meu 
pai fallecido , ha muitos annos , esta é sua 
letra, esta sua fu·ma ! meu pai que vós, piedosa 
senhora, livrastes do Purgator1o , meu pai me 
pede , qne , tendo eu me esquecido d'elle,  ao 
menos recompense a generosa bemfeitora que 
d'elle se lembrou. Eis-me aqui prompto a fazer 
por vós tudo quanto desejais. • 

c- Só uma cousa. eu quero , respondeu a 
virgem admirada, quero ser Irmã da Caridade, 
quero consagrar -me a Deu s ,  mas não pude 
ainda obter nem o. licença de meus pais , nem 
os recursos necessnrios para o dote, o enxoval 
e a ·agem. • 

•- Tudo fica por minha_conta , concluio o 
senhor : a senho1·a· conte commigo ! hei de cum
prir as ordens de meu defunto pai que tanto lhe deve i de tudo quanto diz respeito a sua 
vocação, á. realisação de seus pios desejos, eu 
fico incumbido.• 
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Poucos mezes deJ?ois tudo na ·verdade, esta
va decidido e arranJado : a ·licença. dos pais, o 
dote, o enxoval e todos os meios para cumpl·ir
se a vontade da piedosa amiga. das Alma des
amparadas. 

Anna Catharina Amblatd , aos 21 annos de 
sua idade , entrava no noviciado das hmãs da 
Caridade em Paris, aos 22 annos recebia o santo 
habito, e era mandada á cidade de Beziers. 

Depois de haver prestado immensos servi
ços n'essa casa das Irmãs da Caridade, era man
tl&da 1 como superiora para fundar a casa a�� 
Caridade de Cambrai., em 1816. Quatro annos 
depois era eleita superiora geral das Irmãs dn. 
Caridade. 

Reeleita sel?iw1da vez para tito grande catgo, 
e tendo cumpndo fiel e dignamente tão impor
tante missão, foi santificar o resto de ua vida, 
com o cargo de visitadora, na casa da Caridade 
que bavia fundado em Cambrai , onde morreu em 1836, aos 72 a.nnos de sua idade. 

Sua alma subindo ao Oéo ornada com tan
tas virtudes ,  e tão grandes merecimentos , foi 
recebida com amor e alegria. pelas muitas Almas 
que ajudara a entrar na gloria do Céo. 

Di�na filha de S. Vicente, fôra sempre de
votisslma das Almas mais desamparadas do 
Pnrgatorio , á protecção das qua s devia ter 
vencido os obstaculos que impediam seguisse 
sua sarítR. vocação. E' um facto pouco conltc· 
cido. Assim como S. Vicente de Paulo pro
curou sempre esconder os milagres que Deus 
fizera para livral-o do captiveiro em que tanto 
padecera na Africa , assim esta sua humilde 
filha procurou quanto lhe foi possivel occultar 
o milagre com q,ue Deus recompensou sua 
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caridade para com as Almas maia desampara-· 
das do Purgatorio. 

Esta é sem duvida a razão de não ee ac�t' 

contado tão notavel exemplo, na breve notic,i. 
da vida d'esta humilde filha de S. Vicente. � . 

Ma.s havendo-nos sido referido, diversas·
zes por pessoas fidedignas , este bello ca :>o11 quiz. Deu s que �osse a��ra publicado! par�ma.ior 
glona sua, ma10r alliv1o das Bemd1ta.s Almo.�i 
e para. tnaiores graças que com esta �anta e 
salutar devoção podemos todo� alca.n� l f 

CAPITULO Xlli 
A Vocação 

I 

� VithU � ot:&tram f,. 
• Coosiderai a vossa. "VOC.1.ç.Ac.• 

I. COR. L 26. 

PRINOIPIOS FONDAMBNTAES DE TODAS AS VOCA.ÇOES 

E' tão grande a. graça. de conhecer verdadeira
mente, e de seguir com fidelidade a. propria 

vocação, que parece-nos ser este um dos maio
res . beneficios com que Deus recompensa os 
generosos devotos de suas queridas Esposas 
do Purgatorio. 

Este é o motivo que nos leva a offerecer 
aos nossos Associados das Almas e da Guarde. 
de Honra algumas considerações sobre este 
importantíssimo assumpto , afim de dispô rem 
seus corações ,  com a meditação e com a ora· 
ção, a receber a graça de conhecer e de seguir 
c�qa qm &e4Jlente sua voc�ção, 
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O \)tofundo e prudente conselho que dava 
o Esp1rito-Santo ,  pelo Aposto! o S. Paulo , aos 
fieis de Corintho, uma das mais illustres cida
des da Grecia , continua o Divino Espirito a 
dal-o a todas as almas em que habita , 1·epe 
tiudo-lhes, com instanci a :  Considerai a vossa 
vocação ! . . .  

Qual é a mt1tha vocação ? / . . Que hei de 
(atier para conhecei-à ? ! . . Que í1ei de fazer 
jlara seguil· a ?  . . . e ser-lhe fiel , toda minht% 
vidR? . . . Perguntas importantíssimas que 
a. si mesma deve dirigir- e toda alma christã 
desejosa de soa felicidade , e de sua. salvaçito. 
Muita almas ba infelizes n'este mundo por 
niio terem considerado sua vocação , ou por a 
nito terem eguido fielme11 te. 

Preservar nossas almas d'esta infelicidade 
'e uma grande misericordia que o Divino Cora
ção de Jesus deseja fazer a seus fieis Guar
das de Houra, e L·mãos das Bemditas Almas, 
- ajudando mais particularmente a entrar no 
caminho de sua vo-cação aquelles que ajudam 
suas pacientes Esposas a. sahirem do Purga-

I torio, e a entrarem na gloria do Céo. 
Cada um de nós , n'este mundo , tem sua. 

vocaQào dada e marcada por Dens. Nosso Pai 
celes�ia.l e piedoso Senhor , para nos conceder· 
a. graça dé conhecermos, e de seguilmos nossa 
vocação, serve-se, ora., de nossa :M:ã.e lmmacu
lada , ora de S. José ,  ora do nosso Anjo da 
Guarda ínvisivel, ou visivel , ora da protecção 
especial das Almas do Pnrgatorio ; quem dá 
porém vocação é só Deus. Nossa vocação, qual
quer que seja, é uma graça que tem sua raiz 
mais profunda , ou sua. primeira semente no 

t Sagrado Coração de Jesus ,. - e é a. este mi
r eericordioso Redemptor que cada 1Ull deve-�e 
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entregar, para obter, sob o patrocinio da San
tíssima V1rgem , e de seu glorioso Esposo S. 
José, e com a protecyão das Bemditas Almas, 
- a. luz , a. coragem , a. generosidade necessa
rias para entrar e perseverar no caminho de 
sua vocação, e cumprir a. missão que Deus ll1e 
destina n'esta vida. 

A este fim convem primeiro conhecer os 
princípios em que se funda a doutrina da Egreja 
sobre a vocação : cinco são os principios pri· 
ma rios. 

L'' Nas maravilhas da creação e da redemp 
ç.ão do mundo , na. ordem da natureza. e da 
graça., Deu realisa um plano divimzmente bel/o : 
com illfinita. sabedoria, potencia, e misericordia, 
tudo dirige , tudo governa com força e suavi
dade, para ma1tijeslar sua gloria. Sentença é 
do Espirito Santo que - tudo fez o Senhor 
por causa. de si mesmo, universa propler semel· 
ipswn operalus esl Domàzus. - Prov. XIV, 4. 

Assim , a primeira razão de ser de todas 
as creatmas e dar gloria ao ·eu divino autor. 
E' dar-lhe a gloria que de cada U1D1l. Deus 
quer na vocação , no caminho , no estado que 
a cada. uma. destinou . Só conformando-se com 
esta divino. vontade é que as creaturas podem 
obter a felicidade : 'ral é o principio funda
mental de todas as vocações. 

2. 0 Deus tendo manifestado sua gloria pelo 
seu verbo Eterno, seu unigenito Filho por quem 
tudo ha sido feito 1 -' q_uer que tudo seja. re
ferido a. seu primeiro pnncipio, e a seu ultimo 
fim, - pelo mesmo Verbo hunmn ado. Elle é 
o ct1mi11hO , a verdade, a vida. 'Elle está. a 
plenitude de toda graça e todo bem : todas as 
cousas havendo sido creadas por Elle , e para. 
Elle , todas subsistem por Elle diz o grande 
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Aposto lo S. Paulo : Ol'lmia per ipstmz e/ i11 ipso 
creata stmf: et omnia i11 ipso constan/. (CaL 1. 
19.) Depois que o peccado perturbou a ordem 
e harmonia primit;i v as , DeJ�s quer que todas 
as causas que ha no Céo e na terra sejam re
stauradas em seu Christo : i1'1Slaurare omnia 
in Christo quO! in caJh's et i�1 ferra unt. -
(Eph. 1. 20.� 

E por Elle quer reconciliar a si mesmo 
todas as causas : Et per eum ,·econciliare om· 
t�ia i1z ipsum. (Col. 1 .  20.) Elle é o exemplar 
com o qnal se hão de conformar todos os que 
se quere11·1 salvar, e só se hão de salvar aquel
le que se unüem com o Divino Mediador 
Jesus-Cht'isto J pela fé , pela esperança ,  e pelo 
amor. O Veroo de Deus humanado é pois -
o principio universal de todos os dons, de to· 
uas as V{)Cayões, de todos os miuisterios, esta
dos , e offic1os ordenados por Deus , - n'este 
mundo, para sua gloria, e para a salvação das 
almas. E' pois em Jesus q ue cada um tem 
sua vocação, com todós os meios de conhecei
a, de segui l-a , e de cumprir a missão que lhe 
é confiada n'esta vida, para alcançar eterna 
bem a venturanya.. 

Este é o segundo principio da doutrina da 
vocações : ommá e/ in omnibus Cllrisfus: Jesus· 
Christo é tudo 1m todos - (Ool. III. 11 . )  

S.o Jesus-Cbristo, Verbo humanad o, é a l u z  
verdadeira que allumia a. toda a creatura hu
mana que vem a. este mundo :  Lux vera quO! 
illuminat otnnem l1ominem venienletn i1� !IUnc 
mu1zdum. - (Joa. I. 9.) E' o divino original, 
a imagem substancial , o typo eterno , pelo 
qual toda a alma é creada, e unida a um corpo 
liumano , para realisar os desígnios de Deus. 
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Disting11em-se tres principaes vocações, pe

las quaes Deus nos declara. regularmente seu 
eterno design.io sobre nossa vida : a primeira 
é uma vocação geral 1 fundamental , e úniver· 
sal; - Deus quer a salvação de todos : Om· 
11es homines vult salvos fieri. - (Tiro. II. 4.), 
e como não ha salvação senão em Jesus-Chri
sto, Deus cham.a todos os homens ao conhe
cimento, ao· amor, á imitação de Jesus: ipsmn 
audite l . . .  

Toda. creatura humana, sem distincção 1 e 
- sem excepção de tempo , de lugar, de raça, 
de sexo I e de condição , tem esta vocação di
vina :  E CHAMADA A SER S.A TA : elegit 
t�os in ipso ut essemus sane ti: elegou - nos em 
Clu·i to para sermos santos. {Eph. I. 4.), e esta 
é a vontade de Deus:  Vossa santificação ! . . .  

diz S. Paulo: (I. Tbes. IV. 33.) hCl!c est volun· 
las Dei: Sancti.ficalio veslra. Para reali. arem 
esta vocação universal todos tem graças suffi
cientes : Almas ha que tem graças mais abun
dantes, mas é só o peccado mortal que affast.a 
de Jesus-Christo, e causa a perdição eterna. 

4.' A segunda vocaçli.o diz respeito ao par
ticular gráo de santidade a que deve cada alma 
chegar. E' uma. verdade manifesta que todos 
não podem ser igualmente perfeitos, nem todas 
as almas podem subir ao mesmo nivel de ele
vação e J,lerfeição moral. O nivel que a cada 
um convem. se,ja qual fôr, Deus o !?revê, Deus 
o quer, e vai barmonisado sua divma vontade 
com a. nossa liberdade. .A. p1·imeira vocação 
enxerta, por assim dizer, todas as creaturas em 
Jesus-Christo a segunda faz floreoer n'Elle e 
fructificar com adnl.ira.vel variedade . N'eate 
sentido é verdade dizer que toda creatu1·a huma· 
na /em uma vocação especial. 
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· . Deus creando todas as almas á sua imagem, 
imprime em cada uma d1ellas um caracter par
ticular que a. distingue de qualquer ontra. 
Cada alma recebe com o ser uma bo11dade, ou 
qualidade especial, com que tem de representar 
alguma perfeiçã-o de seu De ns e creadot·, tem de 
dar-Lhe gloria manifestando e desenvolvendo 
aquella perfeição particuJar de que traz a ima
gem impres a em sua natureza , e em todo 
seu ser. 

Esta especialidade que Detls imprimia em 
cada um de nós faz com que Deus tenha por 
nossas almas um amor especial , uma ternura 
in ffa.vel, com indizivel intensidade, porque con
templa em cada uma das nossas aJmas uma 
particular semelJ1ança com seu Divino Fillto, 
em quem desde a eternidade poz toda suas 
complacencias. 

D'essa pa.rticuJaridade , que Deus ama em 
nós com tanta. ternura e intensidade nasce 
nosso fim especial, nossa vocação , nossa mis
Jío particular 1 e o gráo de perfeiçiio e anti
dada á qual devemos attingir para alcançar a 
gloria especial que Deus nos reserva no Céo. 

O que importa pois á uma crea ura é ser 
o que Dms quer que e/la seja I Occupar n o  plano do Creador o loga.r que lhe é destinado, 
seguir sua. vocação, cumpru· sua. missão, alc�m
çar o fim particular para que foi creada ! O 
�ul, 1s'1tma. palavra , importa á uma crealura 
t conformar · se com a vontade de sm Di11ino 
Creador I 
l N'esta conformidade está a formosura , a. 

ntilida.de, a harmonia e perfeição de toda. crea
tura. N'esta sentido ê verdadeiramente b ella 
e a.dmira.vel a sentent(S. do beato Henrique Suso 
que exclamava. : cAntes eu quizera. ser 1 pela 
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vontade de Deus , o

· 
mais vil insecto da terra, 

do que um eeraphim do Ceo, pela minha von
tad�:! 

A vocação especial conl1ecida e que no 
mostra nosso logar , nos a missão , nos o fim 
particular, no plano, e na vontade de Deus. 

A vocação especial segtúda é que nos esta
belece, nos guia1

• 
e nos conserva na harmonia, 

na paz e na felicidade 1 porque a verdadeil·a 
felicidade não é out1·a cousa mais do que o 
descanço de um ente no fim para que foi creado. 

õ.o E ntre a vocação geral e a vocação espe
cial, ha umn. terceira vocação a um estado ;par
ticular que Deo s lhe destina n'este mundo. 

Esta vocação de cada um a seu estado par
ticular é um meio dado por Deus para mais 
facilmente alcançar a primeira vocação, que · 
de satllíjicar · se ,  e para 1·ealizar mais eflicaz
mente a. segw1da que é subir ao nivel de per· 
feição , chegar ao g1·áo de santidade ao qual 
Deus chama. 

Toda a alma pois que vem a este mundo 
tem esta. tríplice vocação ! Ser santa subir a 
tal 014 tal grão de santidade, abraçando tal ou 
tal estado, na Egreja Militante, afim de occu
par o seu logar na Egt·eja �'l:iumphante. 

n 
DIVERSIDADE DOS ES'I'ADOS EM Q.UE CADA UM TE){ 
DE SEGUIR SUA VOCAQÃO, E CUMPRIR SUA ?.USSÃO 

1. - Dos princípios geraes estabelecidos 
podemos colligir esta importantíssima verdade : 
que todo o universo todas as obras de Deus 
no Céo e na terra são como um discurso elo· 
quente, um poema sublime, um jardim delicioso, 
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nm firmamento celeste que proclamam a gloria 
ao Oreador : Cali marrant gloriam Dei. -

(Ps. 18.) 
Sendo porém pelo Verbo Eterno que todas 

as cousas hão sido feitas, n'Elle que subsistem, 
por Elle que são referidas a seu principio sen
do todas , pela incarnaÇ>lo 'do Verbo Divino , 

n'Elle compendiadas , e n'Elle santificadas , e 
quasi deificadas , quando Detls contempla seu 
Clu·isto vê a universalidade das cousas, d'Elle 
recebe toda a gloria que as creaturas podem 
dar a seu creador. E' pois Jesus-Ohristo ver
dadeiramente o discm-so, o Verbo que publica 
a gloria de Deus, o poema que a ex a.lta, o hym
no que a canta! . . . E ' verdadeiramente o t-emplo 
da divindade, o jardim de suas delicias, o res
plendor de seu firmamento, a imagem perfeitís
sima de sua substancia infinita. 

Mas a verdade sobremaneiJ:a importante e 
eoo oladora para nós, é que, no pensamento e 
ua vontade de Deus cada uma das nossas al
mas, na sua especia\idade, é uma palavra d'a
quelle discurso, um verso d'aquell e  poema, uma 
nota d'aquella ymlJbonia, uma pedra d'aquelle 
templo uma f!õr d'aquelle jardim , um astro 
d'nquelie firmam nto, um traço d'aquella ima
gem, um membro d'aquelle corpo que é Christo
]15115 t1osso Senhor I · Essa vel.'dade der:rama muita luz sobre a dou
ltina de nossa, vocação, e sobre a variedade e 
!&lltidade dos estados em que a dev mos . se 
guir par:1. cumprir a missão que Deus confiou 
a cada um ele nós. , 
. 2. - A diversidade dos estados pode redu. -se a tres classes principnes : o estado secu

r; o estado religioso ; e o estado ecclesiastico. 
o estado secular distinguem - se tres estados 

Gutll"àa dt Bon•·a. 83 
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particulares : o primeir-o e mais ordinario no 
mundo e o estado conjugal, que Jesus-Christo 
elevou á dignidade de Sacramento. Para rece
ber este Sacramento é preciso ter uma vocs
Qão verdadeira , sem a. g.ual não ha benção de 
Deus , nem paz, nem fehcidade. 

o 20 e o estado de viuvez, que, sendo pro
fessado pelo voto de castidade, é mais perfeito 
que o estado conju�a.L 

o s•, mais perfetto e mais feliz que os dous 
precedentes, e o estado de virgindade ( . 

sobre o 
qual o Apostolo S. Paulo deu tão bellos con
selhos no capitulo VII de sua primeira Epí
stola aos Connthios. Quem tem vocação a este 
santo estado póde professai-o por voto perpetuo, 
ou por voto temporario de castidade perfeità. 
O voto de virgindade não se deve fazer per
petuo sem conselho , e licença d'um prudente 
director , mas pó de renovar-se no tempo mar
cado, ou mais frequentemente conforme a de· 
voção : e póde viver-se n'este estado, com per
feição, sem sahir do seculo, ou sem entrar em 
ordem religiosa , como se vê na histeria de 
tantas virgens martyres que são á. gloria do 
christianismo. Jesus-Cht'isto chamou suas pri
meiras vir�ens e as escolheu em todas as clas
ses da soctedacle nas mais illustres íamilias, 
como nas mais humildes condições. Seguindo 
fielmente sua bella vocação, as virgens christãs, 
flôres dA. humanidade , silo os Anjos da terra, 
e tem a gloriosa missão de confundir e de ven
cer o sensualismo do nmndo, com o exemplo de 
suas virtudes , com o triUmJ>ho de sua virgin
dade, unida. com a humildade, e com o herois· 
mo da caridade. 

S. - A virgem porém , no secnlo , é pri
vada de muitos meios de chegar á perfetçM 
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de sua. vocação, que só encontra no estado reli· 
gioso. 

Este sublime estado, composto de todas as 
Almas que se consagrnm ao serviço de Deus 
e da humanidade, a.bandonando o mtmdo para 
viverem em coinmunidade , pa pratica da po
breza, do. castidade e da obediencia. ; esta pro
fissão da perfeita. virgindade , tem um nã.o sei 
que tão divino que todos os povos , em todos 
os tempos a tiveram em singulnr veneração. 
A immensa variedade de ordeos e congrega
ções religiosas é um dos mais admiraveis pro
digios da graça de Deus , é uma maravilhosa 
effior escen cia. de Jesns-Christo em sua Egreja. 
Sendo es.ta Immaculada Esposa do Verbo In
carnado o es.Pelho, ou a manüestação de suas 
divinas perfeições, e lia é es encialmeote bella ; 
mas o 1mmenso exet·cito das Almas que se 
consagram a. Dens nas ordens religiosas , que 

em cessar nascem e se multiplicam na Egreja 
catholica a tornam - formosíssima e fortís
sima, e n'ello. realisam a prophecia do cantico 
dos canticos : decora ut }entSalem, lerribiHs ui 
caslrormn acies ordinafa, (cant .. VI. 3), formosa. 
como Jerusalem , tenivel como mn exercito 
posto em ordem de batalhA.. 

4. - O estado ecclesiastico é ele todos o 
mais elevado e o mais divino pela sua jerar· 
chia, pel os seus ministerios , pelas nas fim c· 
ções, pelo seu poder: é a mais resplandeceu e 
lmauifestação da sabedoria e do amor do Verbo 

humanado, o Eterno e Summo Sacerdo e, qoe 
communicando 11.os homens ·eu D i vino sacel·· 
docio , faz de simplices morto.es mini tros de 
Dms, cooperadore de Deus , dispettSe�dores de 
s11tS di'IJinos lhesouros, e salvadores de !limas. 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Todos estes estados slo fundados na von
tade,·  e ordem de Deus : todos são neeessarios 
á. Egreja da Deus para cumprir sua missão. 
Todos são estados santos, mas nã.o igualmente, 
pois uns sl!.o mais santos que ontros , e em 
cada um ha tantos gré.oa de santidade quantas 
sli.o as pessoas que n'elle vivem ; em todos sem 
excepção Jesus - Christo é a lei ,  o modelo , a 
fonte da graça, da foTmosura, da bondade e da. 
perfeição propria. a cada um. 

6. - Estes diversos estados entram , como 
quadros , no plano universal de Deus para a 
manifestação ae sua gloria, e da gloria de seu 
Christo, pela àalvação dos seus remidos ; chama, 
convida , attrahe cada um de nqs ao estado 
particular que lhe destina. 

A sua providencia serve - se de n:iil meios 
para nos chamar , diz S. Francisco de Sales, 
combinando a nossa liberdade, com sua divina 
vontade. Este chamamento de Deus, este con
vite de seu amor é propriamente a vocação 
divina, é o appello que faz á nossa generosi
dade para que entre cada um no caminho em 
que ha de chegar a seu fim particular, e cum
prir sua missão especial, n'esta vida, e na eter
nidade. Essa vocação divina é a estrella con
duct.ora que brilha sobre nossas cabeças , é a. 
columna de nuvem e de luz que caminha diant.e 
de nós, no deserto da vida, é a mão de nosso 
Pai celestifll que traça a. vereda que devemos 
seguir para alcançarmos o gráo de perfeição 
que nos destina , e occuparmos o nosso Jogar 
no seu plano divino. . 

SE'ja. pois qual fôr nossa vocação divina, 
seja qual fôr o legar que nos marque, seja qual 
fôr _o estado a. que nos chame, que não vê que 
ella é um acto de immensa bondade ? . . .  Quem 
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não vê que ella é a semente de nossa perfei
ção, de nossa. paz e felicidade n'eeta. vida? . .  Quem niio vê que ella. contem o elemento de 
nossa fórma celeste , a substancia de nossa 
eterna. bemaventurança.? I E q,uem não vê que 
de nossa parte seria vilissima mgratidii.o, inex
plica.vel i mprudencia , e verdadeira loucura 
não procurarmos conbecer nossa vocação , ou 
cão a seguirmos ,  depois de term os ouvido a 
voz de Deus , que se dignou nos chamar , nos 
&ttrahir, nos illuminar, e nos guial· ? !  . .  

lli 
O QUE DEVE CADA UM FAZER PARA CONHECER E 

SEGUIR SUA VOCAÇÃO 

1.° Consultar a Deus e sua santa vontade, 
a respeito da vocação e do estado de seus 
filhos e filhas, é a primeira. obrigação dos pais 
e mãis de iiunilia. Consultar a Deus, procurar 
conhecer qual é a vocação, qual o estado que 
lhes destina , é a primeira obrigaçã.o dos filhos 
e filhas de familia ,  logo que tem a idade de 
reflectir que estão nas circumstancias de deli
berar e de pôr o seu futuro diante de sua 
razão e de sua fé , perguntando -se:  qual é a 
màtha vocação I . . .  

Ah ! se consultassem mais a Deus do que 
o interesse, a vaidade, a ambição e outras pai
xões não haveria no mundo. tantas desgraças 
porque não se iria tll.o facilmente contra a 
vocação, e contra a vontade de Deus. 

Certo é que o Pai celestial que nos creou, nos governa pela sua divina providencia , nos 
guia, nos chama, e nos convida para o estado 
particular que nos destinou: se n'elle entramos, 
oom Deus, a.cha.mos graças espeoiaes , propor-
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cionadas a nossas obrigações , a salvação se 
torna mais facil, as cruzes mais leves, e a vida 
mais sua v e ;  se , pelo contrario ,  não seguimos 
o cam.inho que Deus nos havia marcado somos 
privados d'essas graças especiaes , os deveres 
tornam-se pe ados, os trabalhos nos esmagam, 
a vida torna-se um inferno anticipado, e então 
o que é feito da salvação ? I .  . . 'l'ristes conse
quencias de não consultar a Deus 1 a quem só 
pertence nossa exislencia, e quem só tem o di
reito de marcar o iogar que havemos de .occu· 
par na sociedade, conforme o plano de sua di
vina providencia. 

Sem duvida, serve-se Detts para nos dirigir, 
d'aquelles que o representam e dos meios por 
elle estabelecidos para nos manifestar sua di
vina vontade. 

Mas, infelizmente, no mundo não se tomam 
esses meios , não se con ulta a Deu , nem a 
seus legítimos representantes : e esta é a causa 
de muita angustia e tribulação. 

Os proprios pais , mUitas vezes , só consul
tam os interesses da familia, s6 tem vistas de 
ambição , de fortuna , ou de gloria humana� e, 
como os J udêos de que falia o EvangelJ1o, 
amando mais a gloria dos homens qr.te a gloria 
de Deus (S. Jo. XII. 43), dão, e impõem a seus 
filhos vocações e estados 1 conforme lhes inspi
ram as conveniencias do interesse , ou. do amor 
quasi sempre cégo. · 

Ah !  quão difi'erente era essa mãe de familia 
tiio prudente e verdadeiramente christã, qne a 
seus :filhos reunidos para a oray1io todas B"' 
noites , dizia : « meus fill1os , nós somos todos 
viajantes n'este mundo : devemos todos ir para 
o Céo , mas para lá chegarmos h a muitos ca·j 
minl10s. Roguemos a Deus para alcançarmo 
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11 graça de seguirmos o caminho que nos des
tinou. Rezemos um Padre Nosso , para cada 
nm conhecer e seguir sua vocação ! • 

Mãe piedosa ! Deus abençoou os filhos que 
lhe deu ! Dous são consagrados a Deus , em 
ordens religiosa.s, e os outros , em estados se
culares ,  são modelos de hon.ra , de probidade , 
de religião, de virtude e de felicidade . 

2.' Á segunda obrigação é - todos os dias 
pedir a Deus a grande e importante graça de 
conhecer e de seguir a vocação e o estado 
particular a que Deus nos d�stinou. 

Todo o dom excellente, todo o dom p erfeito, 
diz S. Thiago, (I. 17), vem do alto, e des ce do 
Pai das luzes ! Omne da/um op!únum, el omne 
douum perfeclum desursum esf, descendms a 
Patre lumr-1wm , e d'onde e de quem é que 
nos póde vir a graça de todas a mais excel
lente, o conhecer e seguir a vontade de Deus, 
n respeito de nosso. vocação ? !  D'onde , senão 
tlo Céo, de quem, senão de nosso Pai celestial, 
que tanto nos ama, nos póde- vir o dom optimo 
e perfeito de chegarmos ao fim particul11:r pa1·a 
q ue nos deu a existencia , de occuparmos o 
lngar que nos destinou , e de cumprirmos a 
nossa mi são no posto que nos marcou em seu 
d.ivino plano ? !  . . .  - • Âh !  Senhor, exclamava 
o Propheta David , ouvi o. minha oração ! . . .  
Pnzei-me conhecer o caminho em que hei de 
andar, porque a Vós elevei a minha alma ! . . . 
Ensinai-me a fazer vossa vontncle

( 
porque Vós 

sois meu Deus ! • (Ps. 142 v. S.J Á mesma 
oraçtlo cada dia deve repetir a alma que deseja 
conhecer e seguir a vontade de Deus na sua 
vocação. - E pedir muitas vezes, co o Saulo 
prostrado no caminho de Damasco : • Domiue, 
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quid me. vis facere? Senllor , que quereis que 
eu faça ?» (Act. IX. 6.) 

3.0 Além de consultar a Deus e de J?Sdir-lhe 
com instancia , deve cada um refleotu seria
mente, e consultar sua consciencia. 

Reflectir sobre a natureza dos diversos esta
dos que se offereçem á. sua escolha , conside
rando . suas obrigações , seus inconvenientes 
como suas vantagens ; ós talentos e as virtu
des que e��em ; os meios que n'elles poderiam 
ter de glorincar a Deus e de salvar a sua alma; 
devem igu��.lmente ponderar-se os obstaculos e 
os perigos que, maiores ou menores, em todos 
os estados se podem encontrar, e que compro
mettem a salvação eterna , quando não são 
vencidos. 

Cada um deve descer em seu coração, per
�untar á sua consciencia , esquadrinhar suas 
mtimas e secretas disposições , medir as suas 
forças , examinar suas inclinações , renovando 
sua alma na fu·me resolução de seguir a von
tade de Deus, e repetindo a. oração : fiat volun
/as tua ! A vossa vontade seja feita( O tempo 
porém mais opportuno para reflectir e consul
tar sua consCiencia é o tempo dos exercícios 
espirituaes, ou o tempo de umn. missllo, ou de 
um jubileo ; ou o mez de Maria , o mez de . 
José ,  o mez d o  agrado Coração de Jesus 1 o 
mez das Almas do 'Purgatorio . 

4.0 Niuguem deve por si só tomar �rnt par
ft"do dejinift'vo, seria expôr-se á illusão e ao en
gano, abraçando um estado a que Deus não o 
chamav a ,  ou recunndo por demasiado temor 
quando Dens g_ueria que se adiantasse. 

As vezes, diz S. Gregorio - a alma mente
se á si mesma: scepe sibi de se tncns ipsa mcn
lilur , e o amor proprio fecha e cega os .olhos 
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do coração : vehemmler claudit oculos cordis 
amor privalus. _ 

Para. evitar - se tiío grande perigo deve - se 
consultar a um abio

h
prudente e santo director. 

Mandou Jesus - C risto a Saulo convertido 
que fiz sse o que lhe seria dito por seu mi· 
11istro A1tanias, e n este otdenou o Senhor que 
declarasse a Saulo sua divina vontade :  este é 
o meio por Deus estabelecido : communica-nos 
as suas ordens pelo representantes que es
colheu a. este fim e aos qua.es dá graça e ::m
toridade para cumprirem sua missão de guiar 
as almas no caminho do Céo. 

Depois de uma alma muitas vezes cons ul
tar a Deus , orar com fervor, reflectir annos ilr
teiros, consultar sua. co;osciencia, depoi s de mil 
e mil vezes repetir : Senhor, que quereis que eu 
laça ? . . . virá o dia. e a hora de ouvir a voz 
de Deus que lhe dirá. : •Levanta - te , minha 
fill1a. ,  vai a teu An1mias , expõe - lhe o que me 
pediste , o que tanto desejas : diz-lhe o resul
tado de tuas reflexões e de teus exames ; ex
plica - lhe o estado de teu coração , e de tuas 
mtenções os motivos que t_e impellem , o fim a que aspiras, os obstaculos que encontras as 
difficuldades com que luctas ! Elle te dirá. o 
que eu quero, o que has de fazer ! •  E o mes
mo Deus inspirando a seu ministro o que ha 
de aconselhar e decidir, depois ele sua sentença 
definitiva 11ii.o ba que hesitar : seja feita !l von
tade de Deu s !  seja seguida fielmente a divina 
vocação ! 

5.0 Jl.fas corno a certeza moral nem empr 
se alcança, e D eus assim o quer, para prova\· 
11 perseverança , como leva muito tempo o co
nhecimento de toda a vontade de Deus, . e como 
é necessario 1 ás vezes , luctar longos annos 
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para vencer os obstaculos e tirar os impedi
mentos, deve a alma conservar-se no constante 
e fiel exercício da conformidade com a vontade 
de Deus ! . . .  

D eve offerecer-se sem cessar a essa divina 
vontade, com ardente desej o  de realisal-a per
feitamen te, em união com a Virgem Santiss1ma, 
que com tanto amor repetia: • Ecce ancilla Do· 
mi1ti, fia/ mihi sectmdum verbum tuum I Eis 
aqui a serva do Senhor ! . . . Faça - se , 6 meu 
D eus, a vossa vontade !> 0' meu Deus, eu só 
quero o que V 6s de mim quereis que eu seja 
e só quero ter o qne V 6s quereis qne eu tenl1a. J 
6 meu Deus, vossa vontade seja feita assim na 
ten-a como no Céo l •  Este exercício da con
fOl·midade com a vontade de Deus , dizia S. 
Vicente de Paulo, é uma communh1\o perpetua 
é o meio mais efficaz, mais breve, e mais suave 
de chegar á perfeição. E é uma graça de 
Deus o demorar a realisaçã.o de certas voca
ções, para dar ás almas escolhidas o tempo de 
che�arem, , pelo exercício da divina vo11tade , á. 
perteiÇ<'to particular a que as chama. 

6. 0 Em6m se hão de precaver , as almas 
que aspiram a seguir a vontade de Deus con
tra. a opposição que hão de encontrar no mun
do. Especialmente quando se tTata de vocação 
religiosa o mundo todo sepultado, diz S. João, 
na concupiscencia da carne, na concupiscencia 
dos olhos,· na. soberba da vida., não póde senão 
guerrear vocações, cujo fim é vencei-o, confun
dil-o, e abandoua1-o. Esta é a causa principal 
de se manifestar, no mundo , contra as ordens 
religiosas , e contra as pessoas consagradas a 
Deus , ou que aspiram a sêl-o , uma inilisposi
çilo tal, um odio e uma. crueldade taes que fa
zem lembrar do odio dos Judéos contra Jesus-
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Cb1·isto, e da crueldade infernal com que trata
ram o Redemptor que s6 bem lhes queria, e 6 
bem lhes fizéra. Devem-se fortalecer as almas 
escolhidas contra os assaltos do mundo , e de seu 

,principe1 o demonio, a quem toda vocação reli
giosa parece um jogo que mais o queima, e qúe 
sabe inspirar o seu fllror não só a seus sequa
zes do mundo, senão tambem a parentes e ami
gos de quem faz perigosos conselheiros. 

Q,uem quer seguir o caminho de Deus não 
pede , nem aceita conselhos de seculares que 
não tem autoridade , nem conhecimento , nem 
graça para dal-os, em m aterias religiosas. 

Podem e devem dar bons conselhos os paes 
verdadeiramente christãos, consultando a Deus, 
e pedindo-Lhe as luzes e as virtudes necessa
rias para guiarem seus filhos , recebem d•EUe 
os meios de cumprirem a sublime missão que 
lhes foi confiada. Estes paes christãos não só 
deixam a seus filhos e filha a libe1·dade ele 
seguirem a sua vocação, de e consagrarem a 
D.eus ,  mas até os animam, os protege1:u , e os 
defendem contra a opposiç.ão do mundo per
verso, contn� as tentações do inferno, e contra 
as proptias fraquezas e inconstanciaa da n atu
reza humana. Infelizmente porém todos os 
paes , ou parentes nii.o tem essas luzes ; nem 
esse conhecimento do verdadeiro bem da fa
mili:L , e encontram-se alguns animados de es
pil'ito do mundo que se deb;am levar de moti
vos de interesse, de am biçào, ou de vã gloria, 
e qu e se oppõem á verdadeira vocaç.ã.o de 
seus fUhos e fillias. E' uma prova difticil e 
peno a para o amo1· filial. Mas, que fazer? . . .  

Depois que o Divino Mestre e Senhor disse : 
•Quem ama o pai ou a mãe mais do qne a 
mim não é digno de mim,,. uílo ha q\le hesitar 
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na decisão final : e por duro que pareça á na
tureza, e p9r mais que o coração smta, a graça 
ajuda a deixar o pai , a mãe, os irmãos; as ir
mãs, os parentes, os amigos, a casa e as deli
cias da familia para seguir a Jesus - Christo, 
tomar a sua cruz, e acompanhai - o  até o Cal
vario, se fôr sua divina vontade. 

7. 0 Saibam porém os pa.es , e lembrem - se 
filhos e filhas �ue o primeiro pai, é nosso Pai 
celestial : niLo digo bem, pois que Jesus-Christo 
disse : «a ninguem chameis vosso pai sobre a 
tena , . porque um só é vosso pai que está no 
Oéo, (Math. XIII. 9.)• dando a entender que 
deixa de ser .Pai na terra aqnelle que se O.Ppõe 
ao Pai celestial a respeito da vocação divina 
de seus filhos. 

Só Deus tem direito de marcar a cada um 
o Jogar que ba de occupar, e a missão que ba 
de cumprir n'este mundo , para gozar a gloria 
do Céo. Os paes que se oppõem á vocação de 
seus filhos, seja qual ella fôr, se oppõem ao di
reito divino , e tambem ao direito natural que 
seus filhos têm de seguir o caminho que Deus 
lhes marcou, para alcançarem o fim particular 
para que os creou , os escolheu, os conservou, 
e os governa, pela vocação que lhes deu. 

Imaginam alguns e dizem que é a educaçào, 
que sito os mestres, ou mestras que dão voca· 
ção ; é um engano : Só Deus é quem tem esse 
poder ! E quando Deus serve-se da educação, 
elos mestt·es ou mestras para desenvolver , ou 
amparar a �raça da vocação por Elle dada aos 
seus escolhidos , é como quando se serve do 
hortaleiro para dar aen·es e fructos ás plantas 
e arvores ae seu jardim. 

Q,uem é que dÍt. as fiôres e os fructos? . . .  
J?eus autem incremenlum deditl Só Deu �;� :  tudo 
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o mais ·e meio, ou instrumento, conforme a pa
lavra de S. Paulo : • Eu plantei, Apollo régou, 
ruas Deus e que deu o crescimento • ,  assim os 
paes criam os filhos , os mestres os educam, 
mas só Deus e quem lhes dá. a existencia , o 
crescimento , a vocação , o talento, as qualida
des e as virtudes para cumprirem a missão que 
lhes destina I E oxalá todos comprehendessem 
os desígnios de Deus e com elles se confor
massem ! . . .  

8.0 M.as por serem os direitos de Deus mui
tas vezes desconhecidos e de!lprezados pelos 
homens, não são destruidos, e bão de permane
cer eternamente. Os caminhos que levam as 
almas a Deus são inviolaveis, nã.o ba, e nunca 
haverá. poder humano , terrestre 1 ou infernal 
que :possa privar uma alma de sua vocação 
religiosa: esta permanece no sa.ntuario da von
tade em que só Deus póde verdadeiramente 
penetrar. 

Mas Deus, para proteger ainda mais a liber
dade de seus escolhi do s, do que seus proprios 
direitos , condemna e anathematiza, pelas leis 
da Egreja, - tanto os que fazem opposição ás 
vocações religiosas das almas que se querem 
consal?l'ar ao seu divino serviço, pelos voto 
da reLigião , como os que obrigariam uma vir
gem, ou uma viuva, a entrar n'um convento e 
a professar n'elle contra sua vontade. 

Estes são os casos em que , conforme a 
dot1trina de S. Thomaz de Aquino e de toda a 
Egreja, o filhos e filhas não tem obrigação de 
obedecer a sem; paes, parentes, ou tutores que 
devem respeitar a liberdade que o mesmo Deus 

' res�eita, convidando, offerecendo , - mas nunca 
t obngando; ajudando pelas luzes e graças for-
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talecendo com as virtudes, mas não resistindo 
á ultima decisão da vontade do seus escolhidos. 

9.0 Tome pois cada um , diante de Deus a 
invencível e inabalavel resolução , de seguir, 
custe o que cust-ar , a vontade de seu Pai ce
lestial, e alcançará. que se realise sua vocação. 

Cada um tem um fim particular <JUS Deus 
lhe destinou : Elle só tem esse dire1to : Elle 
escolheu, para. cada. um de nós, o que mais nos 
convém, pois é só levado na escolha pelo amor 
de pai que nos tem : Elle marcou nosso lognr 
no seu plano universal : nosso bem a.hi está, 
com a paz e a. felicidade. Em outra parte, 
fóra de nossa vocação, nossa alma estaria, co
mo um peixe fóra. da agua, ou como um osso 
desconjuntado ! 

Quantas existencias des[raçadas por não 
terem seguido a vocação de lJeus ! . . . Que es
pinho para um coração, que angustia para uma 
alma que a toda a hora ouve o grito do remor-
so a repetir-lhe : • tu não estás , onde Deus te 
queria ! . . .  • ou n voz de Deus que lbe falia: 
«Eu te chamei ! . . .  E tu me repelliste ! •  São 
mais particularmente as almas chamadas � 
vida religiosa, e que por motivos humanos re
&-istem á. vocação divina, que passam uma vida 
de angustia. e vêm chegar a morte com pavor ! 

10.0 Uma devoção especial no Sagrado Cora
ção de Jesus, fonte de todas as vocações, e á 
Vil·gem Santíssima, caüal bemdito d'uma graça 
tão preciosa ; uma singular e perseverant-e de
voção ao glorioso S . . ) os é�. protector das voca
ções , Pai e Guarda das virgens , emfim Ullla 
generosa. e constante devoylí.o ás Bemditas Al
mas do Purgtüorio , que com tanta gratidão 
ajudam a. seguir sua vocação a quem as a.ju-
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dou .a entrar no Céo, estes são os meios mais 
efficazes, com a ora.yão, a. reflexão, as. commu
nhões frequentes e fervorosas, e mais meios in
dicados para cada um conhecer e seguir fiel
mente sua vocação ! . . .  

CAPITULO XIV 

Corôa a Novena das Almas 
•Pit Jtsu .  Dotniltl , doua ti.s rtiJtÜem.• 
• Piedoso Jesus . ó Senhor , dai · lho• desc:mço eterno ! • 

I 
COROINHA DAS ALMAS 

Esta corôa é uma riquí ssi ma applica.ção :l.s 
Bemditas Almas do Purgatorio das extraor· 

dinarias indulgmcias , de que tratamos no ca
pitulo XI d'esta parte. 

S. L.igorio, doutor da Egreja, no H. V oi. dos 
Louvor�s de Maria. Santíssima - obsequi o VI", 
fatiando d'estns indulgeuoias, diz assim : c Sin
gula.rmeJ1te saiba-se que ao Bemtinho da Imma
cula.da Conceição , além das muitas indulgen
cias particulares , são annexas todas as indul
gencias concedidas a qualquer religiito , lugar 
pio e pessoa. E especialmente recitando - se 
seis veses Pad1·e Nosso, Avr>. Maria, Gloria Pa
tri, em honra da Smtlissima Trindade e de Maria 
lmmacttlada ganham - se toda as itldulgencias 
que podem lucrar os que visitam l 0 as sete 
Basilicas de Roma ; 2° a Egrejn da Porciuncula 
de Assis � s• a Egreja de S. 'l'hiago de Com
postella a. e Galiza. ; 4 • e a terra santa de J e
rusalem. Essas indulgencias , C'a.da vez que se 
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t<Orna a rezar os seis Padre Nosso 1 podem-se 
tornar a ga.nha.r 1 h2dulgencias Ple1:arias , sem 
contar a.e parcia.es que são innumera.veis., 

Para lucrai-as não é necessario fa.ze1· outra 
oração , nem confessar - se ,  nem cqmmunga.r : 
nem é. necessaiio ter a. coroinha de contas com
sigo, nem na mã� mas tendo-a facilita a reza, 
e lembra mais etnca�ente a conta de que se 
vai rezando. 

Tres condições sã.o necessa.ria.s: 1• t,er rece
bido o Bemtinho da 1m maculada Conct�iç.ão ; 
2• trazel-o comsigo ; 3• rezar os seis Padre 
No!!S01 Ave Maria e Gloria Patri em honra da 
Santissima Trindade, da Virgem Immaculada, 
e pelas necessidades da Santa Egreja. E. te 
favor extra.ordinario foi reconhecido e appro
vado pela. Santa. Congregação das Indulgencio.s1 
no decreto de 81 de Março de 1856 1 que fo1 
confirmado por Pio IX , no dia 14 de Abril 
de 1856. 

Quanto ao modo de rezar a coroinha póde 
seguir-se o seguinte : 1° na Medalha, que póde 
ser qualquer de Nossa Senhora, convém rezar 
a invocação : « O'  Ml:lria concebida sem pecca· 
do, rogai por nós que ,•ecorremos a vós, e na 
primeira conta : Gloria Palri et Filio e/ Spi· 
ri/ui Saneio, afim de dirigir no principio a rn
tenção de homar a Santíssima Trindade e a 
Immacula.da. Conceição i 2� depois egtlem um 
Padre Nosso, Ave M ana, Gloria Patri, repeti
das seis vezes nas 18 contas que formam a 
coroinha ;  3° o que é suf:fioiente para lucrar o.s 
indulgencias , como já a e disse t é rezar seis 
Padre Nosso, Ave Maria e Glor1a Patri, e ter 
intenção de applicar ás Almas do Pru·gatorio 
aa indulgenoiaR concedidas. E' porém licito 
rezar em pé, ou de joelhos, assentado, deitado, 
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andando ,  ou trabalhando , com tanto que seja. 
com attenyikl e piedade. 

A quantas Almas póde-se levar o allivio, e 
alcançar cada dia a gloria do Céo por um meio 
t!o facil, tão efficaz, e tão suave ! 

TI 
NOVENA DAS AlMAS 

Esta novena, composta de nove orações de 
S. Gregorio Papa, e differente, pela sua forma, 
das Novenas ordinarias : não consiste em rezar, 
por tlOVe dias Sel{uidos, mas sim em rezar qual
quer dia que se;a as nove orações em honra da 
Paixão de Nosso Senhor, á.s I!UMS S. Gregorio 
e outros Summos Pontifi.ces concederam muitas 
lndulgencias, rezando-se um Padre Nosso, Ave 
Maria e Gloria Patri depois de cada oração. 
Sendo ditas essas ·nove orações nas Sextas-Fei
ras ganha-se o dobro das- Indulgencias, e ditas 
na Stxla · Feira Santa , oito Indulgencias Pla
narias. 

Façamos este serviço ás Almas do Purgatorio. 
N. B. - Extrahimos esta explicação de um 

impresso approvado da fórma seguinte : 
•Reimprimatur. - Mutinre hac die 9. No

vembris 1855. • 

t FRANCISCUS EMILIUS, 
Epiacopus et Abbas. 
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NOVENA DAS. ALMAS 
POSTO DEJOELHOS DIANTE DE CllRISTO CRUCIFICADO 

PRINCIPIARÁ PELO SEGUINTE 
0./ferecimmto. 

A.ltissimo Senhor, eu Vos offereço estas ora
ções em união dos merecimentos de vosso uui
genito Filho ,  e Senhor meu • J esns - Clu·isto , a 
quem peço as receba. em desconto, e satisfação 
de minhas culpas , e peccados , confirmando o 
que S. Gregono , e outros Pontífices tem con
cedido a quem a.s rezar diante da imagem do 
mesmo Senhor : e. tudo quanto ganhar é minha 
vontade a.pplica.r pelas Almas do Purgatorio, 
segundo a ordem que fôr mais do vosso divi
no agrado. Amen. 

I 
0' Senhor meu Jesua-Ohristo, eu Vos adoro 

suspendido n'essa Cruz).. supportando a Corôa 
de espinhos em vossa a::s o.crosanta Cabeça : en 
Vos ro� que essa. n obilissima. Ct·uz seja o es
cudo , que me livre dos ministros da vossa 
justiça. Amen. 

Padre Nosso, Ave JIIJaría, Gloria Palri. 

li 
0' Senhor meu Jesns·Ohristo, . eu Vos adoro 

n'essa Cruz ferido, e chagado, onde Vos déram 
a beber fel, e vinagre sobre a maior amargurai 
de meus peccados : eu •Vos rogo que essas vos.· 
sas preciosas Chagas sejam o remedio, e cnrjl 
de minha alma. Amen. 

Padre Nosso, Ave· Maria, Gloria Palri. 
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m 
0' Senhor �eu Jesus-Chl'i to , por aquella 

amarga dôr , que por mim miseravel peccador 
soffrestes na Cruz, principalmente n'aquello. bota 
quando vossa Alma n obilissima sahio de vosso 
bemdito Corpo, eu Vos rogo que tenhaes míse
ricordia de minha alma , quando sahir d'este 
carcere mortal, e a levers á eterna vida. Amen. 

Padre Nosso, Ave Maria, Gloria Patri. 

IV 

0' Senhor meu Je!:\U.s-Christo, eu Vos adoro 
collocado no sepulch.ro, ungido com myrrha, e 
balsamQs cheirosos: eu Vos rogo que vossa 
preciosa morte seja minha ditosa vida. Am.en. 

Padre Nosso, Ave Maria, Gloria Patri. 

v 
O' Senhor meu J esus-Christo, ·eu Vos adoro 

descendo ao Limbo para livrar as Almo.st que 
n'elle estavam esperando a vos a susptrada 
vinda, eu Vos rogo que não permittais que mi
nha alma entre n'aquellas infernaes prisões, e 
escm·os carceres. Amen. 

Padre Nosso, Ave Maria, Gloria Patri. 
VI 

0' Senhor meu Jesus-Ch.risto eu Vos adoro 
resuscitado de entre os morto s ,  subindo ao 
Céo, assentado á mão direita de vosso Eterno 
Pai: eu Vos rogo que me façais merecedor de 
Vos seguir a essa glOl·ia , e ser apresentado a 
vosso alegre acatamento. Amen. 

Padre Nosso, Ave Maria, Gloria Pab·i. 
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VII 
0' Senhor meu Jesus- Christo , Pastor be

nigno, conservai os justos em- graça, justificai 
os peccadores, compadecei-Vos de todos os fieis, 
e favorecei amoroso a este grande peccador. 
Am.en. 

Padre Nosso, Ave Mar-ia, Gloria Patri. 

vm 
o• Senhor meu Jesus-Ohristo, eu Vos adoro 

vindo ao Juizo , chamando os ju stos ao Pa
ra.iso, e condem.nando aos peocadores : eu Vos 
rogo que vossa dolorosa Paixão nos livre d'a
quellas penas , e por ella. nos leveis á eterna 
vida. �en. 

Padre Nosso, Ave Man·a, Gloria Pafri. 

IX 
o· amantissimo Pai, eu Vos o:ffereQO a inno

cente Morte de vosso precioso .Filbo, e o amor 
de seu Divino Cora9ão 1 por toda a. culpa , e 
pena, que eu miseravel peccador, e o mrus d"e· 
pravado de todos os peccadores , por minbas 
culpas mereci, e por todos os meus conjunctos, 
e amigos vivos e fs.llecidos : eu Vos rogo que 
tenhais misericordia de nós. Amen. 

. Padre Nosso, Ave Maria, Gloria Patri. 

O• Senhor meu Jeaus - Christo, que admira
velmente revelastes o mysterio de vossa San
tíssima Paix11.o ao vosso bemavent=ado servo 
S. Gregorio :  peço - Vos que a este miseravel 
pecca.dor concedaia alcançar perfeitamenteaquel
la remissão de pecca.dos 1 que o· mesmo vosso' 
veneravel Pontífice com abundante autoridad� 
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a.postolica liberalmente concedeu a todos os 
que verdadeiramente se arrependessem e medi
tassem no progresso de vossa Paixão. Assim 
o concedei Vós, que viveis e reinais por todos 
os seculos. Amen. 

N: B. Accrescentão-se 3 Padre Nosso, 3 Ave 
Maria. , e 3 Gloria. Patri que rezam - se para 
completar duas corôas. 
O PSALMO •DE PROFONDIS ,• UMA HO'RA DEPOlS DE ANOITECER 

S. S. Clemente Xli por Breve de 14 de 
Agosto de 1736 Ccelestes Ecclesice tlzesauros, concedeu a Indulgencia perpetua de 100 dias 
& todos os fieis , por cada. vez que , ao toque 
do sino de uma hora depois de anoitecer , po
stos de joelhos devotamente recitarem o Psa.l
mo De profundis, com Requiem ceternam no 
fun j  e áquelles que por um a.nno inteiro tive
rem praticado tão pio exercício á. indicada 
hora , concedeu uma vez no a.nno Indulgencia. 
plena.ria em um dia a seu arbítrio, no qual e 
confessem e commungem. Aquelles porém que 
não souberem o De profundis, poderão lucrar 
as ditas indulgencias recitando um Padre Nosso 
e Ave Maria, com Requiem celernam, do modo 
que fica dito. 

E o Pontífice Pio VI, com Reacripto de 18 
de Março de 1781, concedeu as mesmas Indul
gencia.s a todos os fieis, se achando-se em lu
gar em que falta o tQq_ue dos sinos, recitarem 
pela volta. de hora. depois da noite o De pro· 
�ndis . ou , não o sabend o ,  disserem o Padre 
• osso, etc., como acima se expoz. 

PSALi\!. 129. 
Dos profundos abysmos clamei a Vós, meu 

enhor : Senhor, ouvi a minha voz. 
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Dai ouvidos attentos á voz de minha sup

plioa.. 
Se Vós, Senhor, atten dru·des ás iniquidndes : 

Senhor, quem poderá subsistiz· em vossa. presença. ? 
Porém eu, Senhor, esperei em Vós po1· 

causa de vossa lei , e porque em Vós tudo e 
clemencia. 

Esperou a rainha. alma no Senhor ; susteve
se minha alma. na. sua palavt·a. 

Espere assim todo Israel no Senhor, desde 
a aurora até a noite. 

Porque o enhor é cheio de misericordia, e 
n'Elle se encontra uma Redempçà.o copiosa. 

E Elle mesmo ha de remir a IsTael de tod11.s 
suas iniquidaaes. 

Dae-lhes1 Senhor o etel'no descanço. 
Entre o resplendore ela luz perpetua. 
Descancem em paz. Amen. 

Póde concluir-se com o seguti1fe: 
1f. Senl10r1 ouvi s. minha oração. 
�- E chegue a Vós meu clamor. 

Ol�EMOS 
0' Deus que sois Creador e Redem}Jtor de 

todos os fiei 1 dignai- Vos de conceder ás Almas 
de voSf!OS servos a remissão de seus peccados ; 
afim de que por nos·sas pias supplica 1 ·alcan
cem o perdão por que tem sempre suspirado. 
Vós que viveis e reinaes por seculos de sectüo . 
:ij. Amen. 

1f. Dae-lhes1 Senhor, o eterno descanço. 
�- Entre os resplendores da luz perpetua, 
1f. Descancem em paz. 

j' 
q,. Amen. 
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QUA RTA PARTE 
ou 

A P P E N D I O E  
§ I  

Carta Pastoral consagrando a Diocese da 
Diamantina ao Sagrado Coração de Jesus. 

D. JOÃO .ANTONIO DOS SANTOS, POR MERCE DE DEUS 
E DA SA 'rA SÉ APOSTOLICA , BISPO D.A. DIOCESE DA DIAMANTINA. . 

Ao Rrolrttulo Clero e moi.! J'ítiJ de no.s.sà Diou&e, saudt , paz e 
bal{âo tm Jcsu� .. Chr1'.!ru, NoWJ Divino Sa�tJador. 

I fRl\iÃOS E FILHOS DILECTISSIMOS. -
Tendo de a.usentarnos da nossa. cidade epis

copal para de novo levar nossas visit.as pa to
rnes até os confins do norte do nosso Bispado, 
niío queremos sahil: do centro de nosso amado 
reba.nJ1o sem realisar o desej o ,  que ha muito 
nutl·imos em nosso coraç.ào, de COI'l-Sagrar toda 
11ossa Diocese ao Sa rrrado Coração de Jesus. 
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Quando , em 1875 , chegou' á Diamantina a 

noticia. do convite dirigido pelo inclyto Pio IX 
a todos os fieis do orbe catholico afim de 
consagrarem-se ao Divino Coração do Redemp
tor do mundo, nós , estando ausente d'esta. ci· 
da.de em desempenho de nossa. missão nas visi
tas pastora.es ,  não podemos dar as devidas 
prov1dencia.s para correspondermos aos desejo 
do Santissimo Padre. 

Verdade é que em nossa Egreja Co.thedral, 
no Seminario Episcopal e no Collegio das Ir
mãs da Caridade , foi celebrado um a.cto de 
Consagração solemne ao Sagrado Corayã.o de 
Je us, mas estes actos que attrahiram as ben· 
çãos de Deus sobre aquelles que os praticaram 
com piedadE-, não se estenderam á toda nossa. 
Diocese, como desejamos : e parecendo-nos che
gado o tempo opportuno, vimos hoje pedir-vos 
a. todos carissimqs Irmãos e Filhos , que vos 
consagreis ao amantíssimo Coração de Nosso 
Divino Redemptor ]eSIIS· Cimsto, Nosso Senhor, 
que a todos convida dos Saorarios em que re
side sacramentado, e do alto da. Cruz, dizendo
nos : Vinde a mim todos que vivezs em Ira· 
ballzos e vos achaes carregados, e eu vos a/li· 
viarei. (1 Math. XI, 28). 

li 
Bem o s abeis 1 Irmãos e Filhos queridos, o 

Sagrado Coração de Jesus � conforme as pa.
la.Vl·as de S. Paulo , (Hebr. IV , 16 ,) o Tlzrono 
da divina graça ao qual devemos chegar-nos 
com toda confiança, afim de alcatzçarmos mise· 
ricordia, e acharmos graça para sermos soccor· 
ridos em tempo opporltmo; é Arca de salvação 
para os que n'Elle buscam seu refugio afim de 
escap·arem ao dilnvio de peccados e males que 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-:::3 537 8;-
inundam a terra ; é Sacrario de Reconciliação 
e de paz para os corações contl"itos que Lhe 
pedem perdão e o querem amal" e imitari e em
fim para todos é fonte inexgotavel de odas as 
virtudes, de todos os bens espirituaes e corpo
raes, eternos e lemporaes, que deseja communi
car-nos não tanto para gloria sua , como para 
felicidade nossa. 

Amor irnmenso , Compaixão piedosissima, 
Poder infinito são os divinos thesouros do Sa
grado Coração de Jesus. Ah !  quem nos dará 
explicar-vos o amor , a compaixão , o poder 
d'esse Divino Coração ? ! 

Jesus- Christo é o homem- Deus. Unindo 
n'uma só j>essoa duas naturezas clistinotas, a 
natureza divina e a. natureza humana, ama-nos 
como Deus e como homem ; e seu -Sagrado Co
ração, nnico fóco de seu amor clivino e humano, 
se compadece tanto de nossas miserias e tant o  
deseja allivial-a.s , quanto é perfeito seu amor. 
E dispondo, essa ternissima e �tmantissima com
paixão, da Omnipotencia divina, que prodígios 
de misericorclia não poderá com ella operar o 
Sagrado Coração de Jesus ? !  

O mundo Lhe deve a sua. salvaç.ii.o ;  a Egreja 
os immensos thesouros que sobre ella denama 
sem cessar. 

Esses ben.s e riquissimos thesouros a Egreja 
nunca os ignorou, nunca deixou de os gozar e 
nunca cessou de adorar, agradecer e amar, com 
ardente piedade e fiel devoção, o Divino Cora
çlo de seu piedosissimo Esposo. Quando o 
Apostolo S. João Evangelista reclinava sua 
capeça sobre o peito de Jesus , tomando tão 
suave descanço em tão doce Coração ,  o disci
pulo amado era a figura da Egreja que no de
curso dos seculos havia de repousar sobre 
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o amante Coração de seu Divino Fundador. 
Mas sempre ma.nara.m novas effusões de graças 
do Sagrado Coração de Jesus nas epocas em 
que sua Immaculada Esposa, passando por no
vas provas , precisava d e novos auxilias para 
triumpbar dos seus perseguidores , ou para 
renovar a fé , a gratidão e o amor de seus 
filhos. 

Esses admira.veis desígnios de misericordia 
os manüestou nosso Divino Redemptor á. Bem
sventu rada. Mal'ga.rida. Maria n'uma erie de 
inetfa.veis revelações, nas qua.es abria-nos todos 
os tbesom·os de seu piedosissimo Coração , e 
promett.eu derramai-os sobre os que se consa
grarem a seu amor , e se dedicarem a promo
ver sua devoção: «Eu l11es d8irei as graçR.S 
necessarias a eu estado e abençoarei suas em
prezas. Porei a paz em suas familias. Dar
lhes-hei consolo em suas penas. Serei seu re· 
fugia seguro durante a vida e sobretudo DI\ 
hora. da morte. Os peccadores acharão em 
meu Coração o oceano infinito de misericoritia. 
As almas tibias se tornarão fervorosas. As fer· 
voro as se elevarão rapidamente á mais alta 
perfeição. Abençoa.t·ei as casas onde a Imagem 
tlo meu Sagmdo Coração estiver exposta e hon
rada. Da1·ei aos Sacerdotes luz e uncção para 
abrandar os corações mais endurecidos. As 
pessoas que propagarem esta. devoção terão 
seus nomes escriptos em meu Coração, e nunca. 
serão d'Elle apagados.• 

m 
Se em todos os tempos houve 1,1ecessidade 

de que o Divino Coração de Jesus operasse 
taes prodígios de misericordia, Irmãos, e Filhos 
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carissimos, não ignorais, quanto hoje, nas cri
ses que atravessamos, todos prec isamos do po
derosissimo soccorro que só Elle nos póde dar. 
ão tantos os enos que se espalham, os crimes 

que se commettem, os perigos que nos cercam, 
as illusões que a muitos seduzem ! . . .  

E' tí'w medonho o cataclysmo que ameaça 
os individuas e a sociedade em todas as par
tes do mundo ! E' tão penosa e lrunentavel a 
condição em que se vê- a Egreja perseguida 
por tantos inimigos, assaltada por tantas tem
pestades, que nós vos supplicamos com mtúta 
mstancia que vos refugieis no Sagrado Com
ç.ào de Jesus e vo consag1·eis sinceramente a 
eu :uno1·. 

Elle o deseja ! Elle o ped ! Elle quer valer
nos : Elle sabe til'ar o bem tio mal , e se a 
Elle nos consagt·armos ,  e se o amarmos com 
fidelidad e livrar - nos - ba dos perigos qu e nos 
ameaçam ! eis porque com ma1s instaucia vos 
repetimos, clamando : Entregai-vos, carissimos 
filhos, consag,·ai-vos ao amantissimo , ao dul
cissimo, ao podcrosissimo Coraçcio de Jesus I 

Este era o ardente desejo do piedoso Pio IX, 
qne conhecendo e lastimando os tempos actu
aes profel'io esta notn.vel sentença : •A Egreja 
e a sociedade não tem espera ça senão no Cora
ção de Jesus ! . . . Elle é que cw·ará. nossos 
males ! • 

Eis porque convidon a todos os fieis do orbe 
cath olico a se consagrarem ao Divino Coração 
do Redemptor do mtmdo ,  a entrarem n'essa 
Arca de Salvação. 

Esta é a ardenbissima vontade do glorioso 
Leão X I TI, actualmente nosso Guia, nossa Luz, 
nosso Pai e Pa!'ltor Supremo. São sobrema
neira. eloquentes e tocp.ntes as palavras que, 
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ha poucos mezes, fil.llando n'este assnmpto, pro
nuncio u ,  e que tão bellamente manifestam os 
piedosos se.ntimentos de sua gTande alma: não 
sabemos resistir ao desejo de vol-as transmit
tir fielmente: • . . . Quando aprouve a Deus 
confiar aos nossos cuidados, com o cargo epis.-.j 
copal uma parte do rebanho de Jesus-Christo;- , 
consideramos como dever do nosso ministerio • 
pastoral promover para os fieis os meios de: 
salvação mais efficazes entre os quaes occnpa 
certamente o primeiro lugar a Devoção ao Sa
grado Corayão de Jesus . . . Eis porque logo 
que no!-o permittio a divina bondade , cansa· 
gramos solemnemente e com grande apparato 
âe devoçdo, ao Sagrado Coração de Jesus, nossa 
Cidade Episcopal de Perugia e toda nossa Dio· 
cese. Ainda hoje enche-se nossa alma da mais 
viva alegria. pela lembrança do 'althusiasmo, 
da piedade , devoyão e amor com que nossos 
fieis cotTesponderam ao nosso caloroso appello, 
e dos abundantissimos fructos qne colhemos de 
tão feliz consagração ! . . . • 

c Quando , ao depois , a divina. providencia. 
nos collocou na cadeira. de S. Pedro, não podia
mos deixar de promover na Egreja universal 
a devoção verdadeira ao Divino Coração de 
Jesus . . . E agora desejamos com todo ardor 
de nossa alma que esta devoção se propagu e, 
e se estenda a toda tetTa ; pois sabendo quanto 
ella é proveitosa e salutar ás almas , temos a. 
doce e firme esperança de vermos grandes bens 
dimanar do Sagrado Corayão de Jesus para 
serem o remedio efficaz dos males que afaigem 
o mundo . . . O Coração de Jesus é modelo 
perfeitíssimo das mais sublimes virtudes , é 
fonte inexhaurivel dos mais ricos thesomos do 
Céo. Todos n'Elle acham a. paz do coraçã9. o 
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�vio em suas penas , a benção em suas em
prezas, um doce refugio no decurso da. vida, e 
mormente na hora da morte. Assim nol-o diz, 
assim nol-o declara a heroina. do Sagrado Co
ração de Jesus , a Bemavent)lrada Margarida 
.Maria. Ala.co�ue. • 

•Cresce amda t;:m nós a confiança conside
rando que a. manifestação d'esta. Devoção tem 
sido um novo e ·piedoso ·penhor da. caridade de 
Jesus-Christo, quel. .por este meio, qniz chamat· 
a si o mundo perdido no en·o, afim de recon
eilial-o com l;)eus , regeneral-o , alimentando-o 
com os abundantes fructos da Redempção. • 

cFoi por um misericordioso desígnio do mais 
benefico amor que o Divino Redemptor do 
mundo manifestou aos homens tão soberbos, 
Uio rebeldes contra toda. autoridade , tão cu
biçosos dos bens e dos prazeres sensuaes , e 
ofi'ereceu-lhes , como remedio , um Coração di
vino unicamente animado dos sentimentos de 
humildade profundissima1 de inalteravel mansi
dão , de obediencia perteita , de pobreza sem 
exemplo , de pureza e santidade sem iguaes. 
Foi, sim, um effeito da infinita misericordia de 
Deus que o homem peccador, sujeito e exposto 
aos castigos da. divina Justiça, achasse no Co
ração de Jesus o Mylo seguro, em que se póde refugiar, a Arca. de Salvação, em que póde es
capar ao naufragio universal, o verdadeiro pro
pjciatorio, em que se acalma a justiça irritada, 
e são perdoados os flagellos merecidos. • 

•Desenvolvei, pois, Filhos caríssimos, vosso 
�elo ardente e caridoso , para. que todos os 
homens se consagrem a esse Divino Cora�o, 
o amem, o imitem, e assim compensem a.s offen
sas que recebe dos ingratos. Zelai para. que 
todos unam suas orações ,  suas intenções , e 
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seus affectos aos intentos e sentimentos d'a· 
quelle Coração cuja santidade , rect.idão e effi
cacia sa�tifi.carão os qu e  a Elle s e  unirem . . � -

(.A.llocuçao de 23 de Novembro de 1879.) ("') 
ada accrescentaremos a tão admixaveis 

palavras. Só resta-nos dizer-vos o que deve
mos fazer para lhes conespondermos , e qual 
ha. de ser nossa consagração ao Sagrado Oera
ção de Jesus. 

IV 

� ão ignoramos, carissimos Irmãos e Filhos 
e a divina cha=a da devoção ao Sagrado 

oração de Jesus felizmente accesa em muitos 
:fieis d'esta Diocese vai lavrando entre nós 1 e 
que a todas as horas do dia 1 pelos exercic1os 
da Guarda de Honra, santas e fervot·osas ora
ções imploram a misericordia do Divino Cora
ção ao qual procuram dar gloria, amor e repa
ração. Mas para 1nelhor corresponder aos de
sígnios do nosso amantis imo Redemptor e Í\ 
vontade de seu Representante supremo e Vi
gario na terra, para satisfazer aos pedidos que 
nos foram i,'eito s ,  e realisar nossos propr1os 
desejos . pelos motivos acima expostos , n'este 
dia da fest.n. do Sagrado Coraçã,o de Jesus re
solvemos consagrar, e, pela presente, consag1·a
mos a esse amorosissimo Coração toda a 11ossa 
Diocese , nós e todos nossos amados Diocesa· 
nos, Sacerdotes e :fieis em geral, e cada um em 
particular, pedindo ao mesmo Senhor se digne 
receber-nos a todos , Pastor e ovelhas denh'o 
do seu misericordioso Coração, se digne livrar
nos dos perigos d'esta. vida e dirigir-nos sempre 

(*) l':�tt:rabidoa ue I' Unice•·•. �8 uo Novemhro ue 1879. 
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pelos caminhos da verdade , da justiça e da 
santidade. 

Pedimos a r.odos os Revms. Parochos e Ca
pellll.es de nossa Diocese consagrem suas res
pectivll.s Parochias .e Capellas o.o adoravel Co
ração de J sus, com toda solemuidade p ossivel 
nos dias e horas que j ulgarem mais convenien
tes e que previamente determinarem , avi
sando aos povos . E porque nem todos os fieis 
poderão concorrer ás Egrejas nos dias mar
cados para a solemne consagração , pedimos 
aos que não -poderem assistir a este acto pu
blico se consagrem particularmente , ou em 
suas casas, ao mesmo Divino Coração recitando 
o Acto de Consagração que va.i impresso n'esta 
Past.oral , Olt qualq\1er antro acto que tiver m .  

Para que este acto publico Otl particular 
eja proveitoso, lembrai-\·os, caríssimos Filhos, 

que não é sómente um culto exterior que de
vemos dar ao Divino Redemptor consagrando
nos a seu amantíssimo Coração:  o que de nós 
seu amor principalmente de. eja. á que Lhe dedi
quemos nosso c01·ação ; Elole nol - o pede com 
ternura dizendo-nos : p,·f:r!be, fi/i m1� cor ftwm 
milli. (Prov. XXIII !  26.) : Filho meu , dà-me 
dti - me teu coração . Oh ! e quem poderá ne
gar eu coração a um Deus que tanto nos 
ama., e que nos pede uosso amor para tornar
nos eternamente felize ? ! . . . Mas para cott· 
sagra.r· e uuir ao Sautissimo Co1·ação ele Jesus 
o nosso pobre oração, o uevemos purificat· no 
Sacramento da Penitencia com sinceras con
fissões, e o santificar peh� Divina EucbarL tia, 
com fervorosas e saota.s communhõe . 

Ao. Revms. Parochos e confes·sores muito 
recommen da.xnos que fomentem, e se prestem a 
satisfazer, a devoção dos fieis, coadjuvando-os 
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com instrucções, confissões e communhões, afim 
de perpetuarem os u11ctos de sua consagração 
ao Divino Coração de Jesus. 

E para isto se conse�air , pedimos que se 
affervorem cada vez ma1s as diversas Confra
rias da Guarda de Honra já instituidas!.. e que 
tantos fructos de benção tem produzido em 
muitas almas , pela misericordia do Sagrado 
Coração de Jesus e pelo zelo dos Directores, 
Zeladores e Zeladoras d'essa pia Associação, 
que desejamos vêr estabelecida em todas as 
Freguezias de nossa Diocese Eara. que a toda 
ella. se estenda o suave reino do Divino Ooraro de Jesus : Advettiat regttum tuum I 

Sabemos de fonte certa que o Santíssimo 
Padre Leão XITI, digno successor do piedosis
simo Pio IX ,  antes de ser elevado ao Snmmo 
Pontificado, havia introduzido· no seu Bispado 
e instituido canonicamente na. sua Cidade Epis
copal. de Perugia. a Confraria da Guarda de 
Honra do Sagrado Coração de Jesus , e ,  ins
crevendo seu nome na frente do batalhão sa
grado, q n!zára ser o· primeiro dos Guardas fieis 
de sua D1ocese. 

Agora se preza de ser o primeiro Guarda 
de Honra do orbe catholico, e por nm breve 
de 26 de Novembro de 1878 elevou essa Con
fraria á dignidade de Archiconfrária, novo mo
tivo para nós de recommendal-a como o me�o 
mais efficaz de multiplicar e perpetuar os fruc
tos da nossa. consagração ao Santíssimo Cora
ção de Jesus. 

Finalmente concedemos quarenta dias de In
dulgencia a qualquer , pessoa que desde já. e 
para o futuro re01tar piedosamente o Acto de 
Consa.graçll.o , n'esta Pastoral impresso, ou qual-
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quer outro do Manual da Guarda de Honra, 
por nós approvado. 

E será. esta nossa Carta Pastoral lida a 
Estaç.ão da Missa Conventual em todas as Egre
ja.s e Ca.pellas de nossa Diocese . 

Dada n'esta Cidade Episcopal da Diaman
tina, aos 4 de Junho de 1880 festa do Sagrado 
Coração de Jesus. 

t JOÃO, BISPO DA DIA.I'd:ANTINA.  

§ IT 

Acto de Consagração ao Sagrado Coração 
de Jesus 

APPROVAUO POR DECRETO DE 22 DE ABRIL DE JSSO 
0' Jesus , Redemptor meu e Deus meu! 

A.pezar do infinito amor que tendes aos homens, 
os quaes remistes derramando todo vosso an· 
gue p recioso , sois todavia }lOUco amado por 
ellea 1 Antes sois tão oifendido e injuriado es
pecialmente com blasphenila.s e profanações dos 
dias santos! Oh ! se eu pudesse dar n vosso 
Divino Coração alguma satisfaÇL10 ! Se pndesse 
reparar a grande ingratidão e desconhecimento 
que soffreis da maior parte dos homens ! Qui
zéra .Poder mostrar-Vos quanto desejo amar e 
honrar, diante de todos os homens, vosso Co
ração adoravel e amorosíssimo , e augmetltar 
cada vez mais vossa gloria !  

Quizéra. poder alcançar d e  vosso Coração a 
conver ll.o dos peccadol'es , e de tantos outros 
indifferentes , que , tendo a felicidade de per
tencer a vossa Egreja� nã.o zel:llll os interesses 
de vossa gloria , e aa mesma Egreja que é 
Esposa. vossa ! Qtúzéra igualmente poder a.l-

Guarda rie Honra. 35 
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cançar a conversão d'esses catholicos que não 
deixam de mostrar-se taes , com muitas obras 
exteriores de caridade, mas que, afferrados de 
mais as suas opiniões recusam submetter-se ás 
decisões da Santa Sé, ou tem sentimentos que 
nll.o concordam com o seu magisterio l . . .  Ah ! 
c•ertam·se todos, persuadindo- se da verdade 
d'esta sentença : c quem não ouve a Egreja, em 
ludo, ;nào o1we a Deus que está com etla l• 

Pa.ra. conseguir estes fins santíssimos , e 
obter o triumpho e a paz duradoura d'esta 
vossa Immaculada Espos a ,  o bem estar e a 
prosperidade do vosso Vigario cá na terra , e 
para vêr preenchidas suas sA.Dtas intenções ; e 
tambem para. que todo o Clero cada vez mais 
se santifique e Vos seja agradavel, e por tan
tos outros fins mais , que V 6s , 6 meu J esns, 
intendeis serem conformes com a vossa v.on· 
tade ; para a conversão dos peccadores e san
tificação dos justo s , afim de que todos alcan
cemos um dia a eterna salvação das nossas al
mas ; e finalmente , porqt1e sei ,  6 meu Jesus, 
que fa.yo um acto agradavel a vosso suavís
simo Coração, prostrado a. vossos pés, na. pre
sença de Maria Santíssima e de toda a. Córte 
Celestial, solemnemente reconheço, por todos os 
titulas de iustiça e de gratidão, q1te pertenço in
teira e umcamente a Vós, Redemptor meu }esus
Cilristo, fonte uni'ca de lodo me�t bem espiritna/ 
e temporal, e, unindo - me com a i11tenção do 
Summo Pontifice, COitsagro·mt;t, com tudo o que 
é meu, a vosso $acratissimo coração, ao qual 
unicame�tte quero amar e servir , com toda 
minha alma, com lodo metl coração, com todas 
minha.s forças fa;sendo com que vossa vontade 
seja a mit1ha , e unindo a vossos todos meus · 
desejos. 
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Finalmente, em signal publico d'esta minha.' 

consagracão, solemuemente declaro a Vós mes
mo, ó meu Deus, que para o futuro, em honra 
do mesmo Sagrado Coração, segundo as regras 
da.. Santa Egreja , quero guardar as festas de 
preceito , e procurar sua observancia na pes
soas em que tenho influencia e autoridade. 

Reunindo portanto no vosso amavel Cora
ção todos estes santos desejos e propositos, 
que me são inspirados para vos a graça, confio 
poder dar - Lhe uma compensação das muitas 
mjurias que recebe dos ingratos filhos dos 
homens , e 11.cbar para minha alma , e para as 
almas de todos os meus proximos a minha 
felicidade, e a de todos alies, n'esta e na outra 
vida . Assim seja. 

O presente exemplar concorda com o ori
ginal existente na Secretaria da Congregação 
dos Sagrados Ritos. - Pelo Secretario. -
JOSÉ CIOCOLINI, Substituto. 

§ III 

El'ecção Canonica da Guarda de Honra na 
Cidade episcopal de Marianna 

Tendo Nós profunda. convicção de que nos 
tempos, que atravessamos, só podemos encon
trar alliVlo, encerrando-nos n'aquelle amantís
simo CoraQào que arde por nós no fogo do 
mais intenso amor , conhecendo além d'isto, 
qu e o indifferentismo quasi geral, e a. impiedade 
de muitos, só poderão achar conectivo na in
finita complacencia do Santissimo Coração de 
Jesus, sempre aberto para receber os des vai
rados, sempre misericordio o para :perdoar aos 
arrependidos ; resolvemo-nos a conv1dar a todos 
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os nossos muito amados filhos , para fazerem 
parte da pia AssociaQão denominada - GUA]t
DA DE HON.A DO SAGRADO CORAÇAO 
DE JESUS. - Por meio das presentes letras 
eri�mos a mesma Associação em Confraria, asstgnnmo-lhe por séde n'esta Cidade a Egreja 
aa. Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, 
nomeamos Director Diocesano o Rvdm. Padre 

i lverio Gomes Pimenta, nosso actual Vigario 
Geral. Em prova do muito que desejamos vêr 
esta utilissima devoção aceita por todos os 
nossos Diocesanos, concedemos quarenta dias de 
in dulgencia aos irmãos 1 cada vez que fizerem 
a hora de Guarda, como vem explicado no ex
cellente MANUAL impresso em Diamantina. 

Exhortaroos tarobem a todos os Revdms. 
Parochos de Nossa Diocese para que se esfor
cem por tornar patente aos seus respectivos 
rebanhos esta fonte de salvação , lembt·o.ndo
lhes que •as pes oaa que a propagarem., terão 
seus nomes inscriptos no Coração de J esns, o 
nunca serão d'Elle apagados. 

(Lugar do sello.) Marianna, 15 de Feve
reiro de 1878. 

t ANTO I O ,  BISPO DE MARIAN A. 
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§ IV 

Hymnos e orações para as benções do San· 
tissimo Sacramento, para festas e novenas 

I 

Veui, Creator Spiritus, Mentes tuorum visita Etc. 
(Vêr no capitulo V dn s• parte, pag. 4.08.) 

II 
SRQJTENCtA DA MISSA DO ESPITH'I'O SANTO 

'Veni, anote Spiritus, 
'l<Jt emitte cwlitus 
Lucis tnrn radium. 

2 
Veni, Pater pauperum 
Veni, dator munerum, 
Veni, hunen cordium. 

3 
Consolator optime, 
Dulci bospes animre, Dulce refrigcrinm. 

4 
Tn lalJore requies, 
In restu temperies, In lletn nolatium. 
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6 
O Lux beatisaima, 
Reple cordis intima 
Tuornm Fidelinm. 

6 
Slne tuo numine 
Nihil est in bomlne, Nihil est iunoxium. 

7 
Lava quod eat l!Ordidum, 
Riga quod est aridum, 
Sana qnod est saneiam. 

8 
Flecte quod est rigidum, 
Fove quod est frigidum, 
Rege qnod eat devium. 

9 
Da tuis 6delibus 
In Te confidentiboa 
Sacrum Septenarium. 

10 
Da virtotis meritum, 
Da salntis exitum1 
Da perenne gaudmm. 

Amen. 

m 
1 

Pange, lingua, gloriosi 
CoT]loris mysterinm, 
Sangninisqne llretioai, 
Quem in mund1 pretium 
Fructns ventris generoal, 
Rex etl'udit gentium. 

2 
Nobie datus, nobis natna Ed; intacta Virgine, 
Et in mundo conversatna, 
Sparao verbi aemine, 
Sni moras incolatus 
Miro olausit ordine. 

3 
Jn supremm nocte coorue 
Recumbeua cum fratribus 
Observata lege plene 
Cibis in legalibua, 
Cibum t11rboo duodenoo 
Se dat suis maníbus. 

4 
Verbum caro, panem 

vernm, 
Verbo camem efficit ; 
Fitque sanguis Chrlsti 

mernm ; 
Et si aensus deflcit, 
Ad flrmandum cor ain

cerum 
Sola fides snfficit. 

Tantum ergo Sacramen
tum 

Veneremur cernui ; 
Et antiquum documen

tum 
Novo cedat ritui; 
Prrestet fides supplemen

tum 
Senauum defectni. 
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6 
Geoitori Genltoqne 
Laos et jnbilatio, 
Sa.lus, honor, virtns quo

que 

IV 
1 

Verbnm anpernnm prod
ieos 

ec Patris lioqnena dex
teram, 

Venit ad vital nsperam. 
2 

In mortem a discipnlo 
Suis tradendns �emulia, 
Prius in vita ferculo 
Se tradidit Discipulis. 

3 
Qulbns sub blna specle 
Caroem dedit et sangul

nem 
Ut duplicia snbatanti8!1 
'l'otnm cibaret homillem. 

1 
8acris solemnils juncta 

sint gaudia1 
Et ex proocordHs aonent 

prooconia· 
Recedo.nt velera 1 nova sint omnla, 
Corda, vocea et opera. 

v 

Bit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Comparsit laudatio. 

Am e o. 

4 
Se nascena dedit soclum1 
Convescena in ednlium, 
Se moriena in pretium, 
Se regnana dat ln pne-

mium. 

li 
O aalutarls hostia, 
Qum cmU pandis ostium1 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxllinm. 

6 
Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria, 
Qui vita.m sino termino 
Nobis donet in Patria. 

Amou. 

2 

Noctis recolitur cama no
vissima., 

Qua Christua creditur 
agnum et azyma 

Dedisse fra tribus 1 juxta legitima 
Friseis indulta patrlbua. 
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3 
Post agnum typicum, ex

pletis epulis, 
Corpus Doroinicum da

tom Discipulis. 
Sic totum omnrbus, quod 

totum singnlis, 
Ejus fatemur manibus. 

4 
Dedit fragilibus corporis 

fercnluro, 
Dedit et tristibus sangni

nis pocnlnm, 
Di cena: Accipiteqnod tra

do VtiSCulnm, Omnes ex eo bibite. 

7 

6 
Sic sacrificlum istud io

stituit, 
Onjus offlciuro coonnitti 

voluit, 
Solis presbytcris , quilms 

sic cougrnit 
Ut sumant et dent ceteris. 

6 
Pauis angelicus fit panis 

hominum ; 
Dat panis coolicus figo

ris ternlinnm. O res mirabilis ! mandu
cat Dominum 

Pauper, servus et humilis. 

Te, trina Deitas unaque, poscimus, 
Sic nos Tu visita, sicnt Te colimus; 
Per tuas semitas doe nos quo teudimus, 
Ad Incem qnam iubabitas. Amen. 

VI 1 3 
Jesn, dulcis roemoria Jesu, spes pooniteutibn , 
Dans vera cordis g:mdla ;  Qunm pius e s  petentibu�! 
Sed uper mel et omnia Quam bouusTe qurerentibus! 
Eju dulcis prresentin. Sed quid invenientibu s ?  

2 4 
Nil canitnr snavins, 

il auditur jucundius, 
Nil cogitatnr dulcius 
Quam Jesus , Dei Filius. 

5 

Nec lingua. valet d\cere, 
Nec littcra exprimere, 
Expertus potest creder 
Quid sit Jesum diligere. 

Sis, Jesu, nostrtmi gaudium 
Qni ee futnrus prremium; 
Sit nostrn in Te gloria 
Per ouncta semper s-�ecula. Amen. 
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Vil 

AO SAGRADO CORAÇÃO D.E .JESUS 

· Cor, Arca legem conti
nens, 

on servitntis veteris, Sed gra.tim, sed veni:e, Sed et misericordi.::e. 

2 
Cor, sanctuarinm novi 
lntemeratum fmderis, 
Templum vetusto an-

ctlus, 
Velumque scisso utilius. 

3 
Te vuluerMum caritas I c tu patenti voluit; 
Amoris i.nvisibilis 
Ut veneremur vulnera. 

4 
Hoc sub :1moris symbolo 
Passnsoruentaet mysticn, 
Utl'llmque sacrificium 
Christus sacerdos obtulit. 

f> 
Quis non amantem reda

met ? 
Quis nou redemptus diligat, Et corde in isto seligat 
..Eterna tabernacula? 

6 
Decus Parenti et Filio 
Sanctoque sit Spiritui, 
Quibus potestas , gloria, 
Rcgnnruque in omne est 

sreculum . Amen. 

vm 
O COR A'MORIS VIOTU.t:A 

1 
O Cor, amoris victima ! Cceli perenne gandimn, 
Mortalinm solatium, 
Mortalimn spes ultima. 

2 
Cor dulce, Cor amabile ! 
A.more nostri saucium, 
Amore nostri Iangnidnm, 
Fac sis mihi placabilc. 

3 
Quos abluisti sanguiue 
"Venis npertia omnibus, 
Nos, iutímis recessibnl! 

emel receptos , coutine. 
4 

Jesu, Cor amantissironm, 
ca�tis amlcum mentibu 
Puris amandnm cordibus 
In corde regnes omnium. 

Amen. Alleluja. 
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1 
Ave, �ris steUa Dei Mater alma ' Atque semper Virgo Felix cmli porta. 

2 
Sumens illud Ave Gabrielis ore, 
Funda nos in pace Mutans Ev& nome�. 

3 
Solve vinela reis Profer lumen C8l�ls . Mala nostra peUe ' 

Bona cuncta poaee. 
7 

IX 
4 

Monstra Te esse matrom . S�at per Te preces 1 

O w, pro nobis natue l'ulit esse tuus. 1 

6 
Virgo singularis Inter omnes miti'a N�s, culpis soluto1s, M1tes fac et castos. 

6 
Vitam prresta puram Ifer para tutum ' 

Ut videnteB Jes�m Semper colhetemur. 

Bit Iaus Deo Patri, 
Summo Ohristo decllB, 
Spiritui Sancto, 
Tribos honor nnllS. .Amen. 

X 
SEqUENOIA DA .W.SSA DE NOSSA SENHORA DAS DORBS 

1 8 
Stabat Mater dolorosa 
Jnxta Crucem lacrymoaa 
Dum pe,ndebat Fllius. 

2 
Cujua aulmam gementem, 
Contrl.statam et dolentem 
Pertransivlt gladiua. 

O quam tristis et afllicta Fuit iUa benedicta 
Mater Unigeniti l 

" 
Quoo mrerebat et dolebat Pia Mater dum videbat 
Natl pmna.a inclyti l 
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6 
QUÍB est homo qui non 

fleret, 
, 

ttatrem Christi si videret 
• 111 tanto supplicio? 

6 
Quis non posaet contristari 
Chri ti Matrem contem· 

piar! 
polentem ouro Filio? 

7 
pro peccatis sum gentis 
Vidit Jesum in tormentis 
Et tlagellls snbditum. 

8 
Viditsnnm dulcem Natnm 
.ft{oriendo desolatum, 
DUID emisit Hpiritum. 

9 
Eia Mate r, fons amo ris, 
�{e

, 
sentire vim dolorls 

Fac, ut tecum lugeam, 

10 
Fac ut ardeat cor meum 
In amando Christum 

De um, 
Ut sibi complaceam. 

11 
· sancta Mater, istud a gas, Cruciüxi flge plagas Cordi meo valide. 

12 
Tui Nati vulnerati, 
Tam dignuti pro me pati, 
Pwnas mecum divide . 

13 
Fac me tecum pie flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego mero. 

14 
JtU.ta crncem tecum 

atare, 
Et me Tibl sociare In planctn desidero. 

15 
Virgo vi:rginum prreclara, 
Mihi jam nou sts amara; 
Fac me Tecum plangere . 

16 
Fac ut portem Christi 

mortem, 
Passionis fac oonsortem, 
Et pla.gas recolere. 

17 
Fac me tJlagis ...Wnerari, 
Fac me Cruce inebriari, 
Et cruore Filii. 

18 
Flammi!Í ne urar succon

. sus, 
Per Te , Virgo , !!1m de

feusus lu di e J udicii. 
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19 
Cbristet �um sit hinc ex.ire, 
Da per Ma trem me venire 
Ad palmam victorilll. 

20 
Quando corpis morietur, 
l!'ac ut anima� donetur 
Paradi i gloria. Amen. 

XI 
HYMNO DE S. JOSÉ 

late, quem lreti col imus fideles, 
Cujus excelsos canimus triumphos, Hoc die Josepb meroit perennis Gaudia vital. 
O nimis felix1 nimis ó beatus, 
Cujos extremam viç-iles ad horam 
Cbriatus et Virgo Blmlll astiterunt 

Ore sereno ! 

Hino stygis victor, Iaqneo solotos 
Carnis, ad sedes plactdo supore 
M.igrat ooternas, rutilisque oingit 

Tempora sertis. 

Ergo regniiJltem fiagitemos omnes, Adsit ot nobi , veniamque nostris 
Obtinens culpis, tribuat superuro 

Mnnera paci�. 

Sit tibi plansUB, tibi sint honores, Trine, qui regnas, Dens, et coronas 
Aureas servo tribuis fldeli 

Omoe per mvuru. Amen. 

xn 
HYMNO DE S. VICENTE DE PAULO 

Quis novos ccclis agitur tríompbu s? 
Ccalitum plausum comitentur hylDJli : 
Ecoe lux Cleri, pater iodigentum 

1Ethere splendet. 
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Facta, Vincenti, tua te peromut, 
Charitas aptat ca.piti corona.m, 
Teque quam terris humilis paro.sti 

Gloria vestit. 

Quam rudes olim populos docebas, 
Veritas nunc se bbl tota pandit: 
Pauperi quidq_uid pia dextra fudít 

Reddit O lympns . 
Te sacerdotum vel adhuc magistro, 
Optimum Christi referunt odorem ; 
Pullulat per te sacra lretiori Vinea. fretu. 
Sed tibi qua.ntnm d ecus elaborant 
Virglnes castre ocimque matres : 
Pauperum gaudent, duce to, 6lleles 

Esse ministrm. 

Cordi qui puro mlseros levabo.s, 
Disce nunc votis hominum rogari, 
Te suum clamant inopes, amica 

Turba, Patronnm. 

ununus mten\0 sit honos P<u-enti Par decus Nato míseros levanti ; 
ancte, sit compar tibi l. us per OJnne, 

Spiritus, revum. Amen. 

§ V  

1 
Cantiço de Nossa Senhora 

Magnificat * anima mea. Dominum. 
Et exsultavit spiritus meus :;, in Deo salu-

tari meo . , 

QÚia respexit humilitatem a.ncillre sure: * 
ecce enim ex hoc bea.tam me dicent omnes 
genera tiones_. 
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Qui a feait mihi magna qui potens est : * et 
sanctum nomen ejus. 

Et misericord1a ejus a progenie in proge
nies * timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo : * dispersit 
superbos mente cordis sui. 

Deposuit potentlls de sede: * et exaU.avit 
humiles. 

Esurientes implevit bouis : * et divites dimi
sit inanes. 

Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus 
misericordioo suoo. 

Sicut locutus est ad patres nostros, * Abra
ham, et semini ejus in soocula. 

2 
O gloriosa Virginuin, 
Sublimis inter sidera, 
Qui te creavit, parvulum 
Lactente nutria ubere. 

Quod Eva tristis abstulit, 
Tu reddis almo germine ; 
Intrent ut astra flebiles, 
Oooli recludis cardines. 

Tu regia alti janua., 
Et aula. lucia fulgida, 
Vitam datam per Virginem, 
Gentes redemptoo, plaudite. 

Jes.u, Tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Oum Pa.tre, et alt;no Spiritu 
In sempiterno. soocula. Amen. 
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§ VI  

Modo de ajudar a. Missa. segundo o Rito 
Romano 

Quem é admittido á honr& de a.juda.r a Miooa, o dove !ater 
com mui revare:ooia e devoçAo , segundo a.o·nvem n uma t.l.o 
lllltl. acção. 

Sacerdote. - Introibo ad altare Dei. 
Ministro. - Ad Deum qui hetificat juven

tutem meam. 
Sac. - Judie& me, Deus , ct discerne cau

sam meam de gente non sancta ; ab bomine 
íniquo et doloso erue me. 

Min. - Quia tu es 1 Deus , fortitudo mea ; 
quare me re,Pulisti, et quare tristis incedo1 dum 
affligit me mimicus ?  

Sac. - E mil te lu cem tuam I et veritatem 
tnam ; ipsa me deduxerunt et adduxerunt in 
montem sanctum tuum et in tabernacula tua. 

Min. - Et introibo ad a.ltare Dei, ad Deum 
qui l�etificat juventutem moam. 

Sac. - Confitebor tibi in cithara, Deus Deus 
meus ; quare tristis es , anima mea , et quare 
conturbas me ? 

Min. - Spera in Deo, quoniam adhuc con
fitebor illi, salutare vultus mei, et Deus metls. 

Sac. - Gloria Patri, etFilio et Spiritui Sancto. 
Min. - Sicut era.t in prin.cipio , et nunc et 

aemper, et in swcnla. swculorum. Amen. 
Sac. - Intl·oibo ad alta.re Dei. 
Min. - Ad Deum qui l�eti:fica.t juventu em 

meam. 
Sac. - Adjutorium nostrum iu nomine Do

mini. 
Mi11 . - Qui fecit cmlum et tena.m. 
Sac. - Con:fiteor Deo omnipotenti, etc. 
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Min. Misereatur tui orrul.ipotens Deus, et 

dimissis peccatie tuis , perducat te a.d vitruu 
mternam. 

Sac. - Amen. 
Min. - Confiteor Dei omnipotenti , beatm 

Marim semper Vir�ini, beato Michaeli Archan
gelo, beato J oaum Baptistre, sanctis Apostolis 
Peta·o et Paulo, oronibus Sa.nctis, et tib1, pater, 
qúia pecca.vi nimis, cogitn.tione, verbo et opere: 
mea culpa, mea culpa, mea ma.xima culpa. Ideo 
precor beatam Mariam semper Virginem, bea
tum Michaelem Arcba.ngelum, beatnm Joannem 
Baptistam, eanctos Apostolos Petrum et Pau
lum.J... omnes Sa.nctoa, et te, pa.ter, orare pro me 
ad JJ o minum Deum nostrum. 

Sac . .- Misereatur vestri etc. 
Min. - Amen. 
Sac. - Indulgentio.m, absolutionem etc. 
/Jilin. - Amen. 
Sac. - D eus, Tu conversus vivificabis nos. 
Min. - Et plebs tua l!atabitur in Te. 
Sac. - Os tende no bis ,  Domine , misericor-

dio.m tull.m. 
Mi11. - Et salutare tnum da nobis. 
Sac. - Domine, exaudi orationem meam. 
Mút. - Et clamor meus ad Te veniat. 
Sac. - Dominus vobiscum. Min. - Et cum spiritu tuo. 
Sac. - Kyrie eleison. 
Min. - Kyrie eleison. 
Sac. - Kyrie eleison. 
Min. - Christe eleison. 
Sac. - Christe eleison. 
Min. - Christe eleison. 
Sac. - Kyrie eleison. 
Mitt. - Kyrie eleison. 
Sac. - Kyrie eleison. 
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Sac. - Dominus vobiscum. 
Min. - Et cmu spiritu tuo. 

Acabada a Collecta 
Sac. - Per mnnia srecula. smculornm. 
Mi11. - Amen. 

Min. 

Sac. 
dum N. 

Min . -

Acabada a Epístola 
Deo gratias. 

Ao Evangelho . 
Sequentia sancti Evangelii seoun-

Gloria. Tibi, Domine. 
Acabado o Evangelho 

Mi11. - Laus Tibi, Christe. 
Sac. - Ora.te, fra.tres, etc. 
Min. - Snscipiat Dominus sa.orificium tle 

manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, 
ad utilitatem quoque nostrarn totiusque Ecole
sim um sanctm. 

Ao Prefacio 
Sac. - Per mnnia swcnla smculorum. 
Min. - Amen. 
Sac. - Dominus vobiscum. 
Mt'n. - Et cum spu·itu tuo. 
Sac. - Sursum corda. 
Min. - Habemus ad Dominum. 
Sac. - Gratias agamus Domino Deo no11tro. 
M1'n. - Dignum et justu.m est. 

Ao Pater 
Sac. - Per omnia smcula. swculorom. 
Min. - Amen. 
Sac. - Et ne nos induca.s in tenta.tionem. 
Mi11. - Sed libera. nos a malo. 
Gwarda dt Hlllr.a. 36 
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4 Antes do Agnus Dei 
Sac. - Per omnia. s!Bcula smculorum. 
Mi11. - Amen. 
Sac. - Pax Dom.ini sit semper vobiscum. 
Min. - Et cum spiritu tuo. 

Acabada a Communhão 
Sac. - Per olllllia a!Bcula s!Bculorum. 
Min. - Amen. 
Sac. - Ite Missa est, 011 Benedica.mu11 Do-

mino. 
Min. - Deo gratias. 
Sac. - Benedica.t vos, eto. 
Min. - Amen. 

Nas Missas de defuntos 
Sac. - Requiescant in pace. 
Min. - Amen. 

Ao ultimo Evangelho 
Sac. - Initium ou Sequentia. sancti Evan

gelii secundum N. 
Mit�. - Gloria Tibi, Domine. 

Ac�bado o ultimo Evangelho 
Mi'n. Deo gratias. 

§ VII 
Ben-çio dos Escapularios 

1 
FORMULA BENEDICENDI ET lMPONENDI SCAPOLARE 

B. M. V. DE MONTE CARMELO 
8b omnibu.o adhibenda oacerdotibus !&ou! latem habantibuo adoari· 

bendi ChristH!.deles Confruternilati eju.odem Seapul&rio. 

1 .O s�ende no bis,Domine, misericordiam tuam. 
' :&. Et" sa.lutare tuum da no bis. 
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11. Domine, exaudi orationem meam. 
�- Et clamor meus ad Te veniat. 
"tf. Dominus vobi.acum. 
�- Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 
Domine Jesu Christe , humani generis Sal

vator, hunc habitum quem propter tunm tureque 
Genetricis Virginis Marioo de Monte Carmelo 
amorem servus tuus devote est dela.turus, dex
tera. tua. sanctifica, ut eadem Geuitrice tua in
t�rcedente, a.b haste maligno defensus in tua 
gra.tia. usque ad mortem perseveret : Qui vi
vis etc. 

Deinde aspergat aqtta benedicta habitum el pos/ea 
ipsum imponat dicens: 

AcCÍJ.l6 hunc habitnm benedictum ).Jrecans 
sanctissunam Virginem , ut e jus merit1s illum 
perferas sine macula.,  et te a.b omni adversi
tate defendat, atque ad vita.m pel'dnca.t mternam. 

�- Am�n. 
Dei11de dica/: 

Ego, ex potestate mihi concessa reci.pio te 
ad participationem omnium bonorum sp i.ntuali
um, qum, cooperante misericordia J esu Christi, 
a Religiosis de Monte Carmelo pera.guntur. In 
nomine Patl'is, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 

Bene t dica.t te Condito r cooli et terroo, Deus 
omnipotens, qui te cooptara di!Platus est in con
Cra.ternitatem beatoo Marim V1rginis de Moute 
Carmelo, quam exoramus, ut in hora exitus tui, 
eonterat caput serpentis antiqui ; atque palmam 
et coronam sempiternam han·editatis tandem con
sequaris. Per Christum Dominum nostrum. 

�- Amen. 
Aspergat aqua benedicla. 
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DECRETO'M 

approbans hreviorem rormulBm b&neélicendí etc. oupm relatam. 
Sacra Rituum Congregatio, utendo faculta

tibns sibi specialiter a Ssfiío Dffo nostro Leone 
PP. XIII. tributis , ad instantiam plm-ium sa
cerdotum , prresertim Oongregationis SS. Re
demptoris , suprasoriptam breviorem formulam 
benedictionis et impositionis Scapularis bent.re 
Marire Vit-ginis de Monte Carmelo a sacerdoti
bus adhibendam, qui facultate gaudent adscri
bendi Fideles Oon fraternitati ejusdem Deiparm 
sub enuntia.to titulo , a R mo Assessore ipsius 
Sacne Congregationis revisam 1 approbavit. 
Oontrarüs non obstantibus quibuscumqne. Die 
24. Julii 1888. 

(L 8 ) A. Card. BJanchi S. R. C. Prrefectus. 
· · I.am·entlus Sa.lvatf S. R. O. Secretarins. 

2 
BENEDICTIO ET TMl'OSrTIO SCAI'ULARIS C�RULEI 

B. MARTE VIRGINIS IMMACULAT� 

Qui st�cepiurus esl Scapulare, gemifleclat: ti 
Sacerdos superpelliceo et siola a/ba indutus, ca· 
pite detecto, dicat absolute : 

-p-. Adjutorium nostrum in nomioe Domini. 
�- Qn1 fecit cmlum et terram. 
f. Domious vobiscn=. 
'&- Et cum spiritu tuo. 

OREMOS 

Domine Jesu Chxiste , qui tegimen nostrm 
morta.litatis induere ilignatus es, ture largitatis 
clementia.m humiliter imploramos : ut hoo genus 
vestimentiL.. quod in honorem et memoriam Con
ceptionis jjeatre Marire Virgínia Immaculatm, 
nec non ut illo induti exorent in bomiuum 
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pravoru.m morum reforma.�ionem , institutum 
fuit, bene t dicere digneris ; ut hic famulus tuus, 
qui eo usus fuerit (vel hrec famula tua , qu 
eo usa fuerit ; si plures suscepturi sint, dicatur: 
bi famuli tui, qui eo usi fuerint ; vel: hre famttla� 
tom, qure eo usee fuerint), eadem Beata Maria 
Virgine intercedente , te quoque induere mere
atur (vel mereantur) : Qui vivis et regnas in 
smcula smculorum. �- Amen. 

Postea Sacerdos nihil dicendo aspergt.'t Sca· 
pulare vel Scapularia aqua benedicta : deinde ilhw 
impo11il, dicens:  

Acci_Pe ,  frater (ve/ soror) , Scapulare Con
ceptioms Beatm Marire Virginis lmmaculatre : 
nt, ea intercedente , veterem hominem exutus 
(vei exuta) et a.b omni peccatorum inquinamento 
mundatus (ve/ mundata) , ipsum perferas sine 
macnla., et ad vitam perveuias sempitemam. 
Per Christum Dominum nostrum. 1�. Amen. 

Postea subjungil: 
Et ego{ ex facultate mihi concessa., recipio 

te (vel vos) ad participationem bonorum omnium 
spiritnalium , qure in Clericorum Regularium 
Congregatione ex gratia Dei fiunt et qure per 
Sancte Sedis Apostolicee privileginm concessa 
suut. 

In nomine Patris, et Filii t et Spiritus Sane ti. 
"&. Amen. 

Describal rtomen e.Jus (vel nominn eorum) i11 
boro consuelo : et dicat , trina vice , jlexis geni
bus, Orationem sequenlem vulgari sermoHe u11a 
cum adscripto (vel adscriptis): 

Louvado e adorado seja a cada momento o 
Santissimo Sacramento, e bemdita seja sempre 
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a pureza e a Immaculada Uonceição da Bema
venturada Virgem Maria ! 

Horfetur fideles ut llaec elogia satpe s111pius 
repetant ad lndt��genfias 200 dier1'm consequm· 
das. (Rescr. Pn VI. d. 2I. Nov. l79J; Decr. 
Pii VII. d. ;o. junii r8r8.) 

8 
RENEDICTIO SOAPULA.RTS N1GRI ET ROSA.RU SEU 

CORONA.E SEPTEM DOLORUM B. M. V. PROPRIA 

ORDINIS SERVORUM B. M. V. 

Forma de benzer o Escapulario das DOres 
Sacerdos superpelliceo ac stola alba iruiutus dicat: 

1f. Adjutorium nostrum in nomine Domiui. 
�·· Qw fecit coolum et terram. 
1f. Dominus v o biscum. 
�- Et cum spiritu tuo. 

OREMOS 

Omuipotens sempiterna Deus, qui morte Uni
geniti tui mundum collapsum restaurare digna
tua es, ut nos a morte reterna liberares, et ad 
gaudia regni coolestis pe1·duceres ; respice qurn. 
sumus super bane familia.m servorum tuorum 
in nomine Beatissimw Virginis Septem Dolori
bus saucire congregatam , de cujus gremio hic 
famulus tuus (ve/ hrec famula tua) esse cupit 
(vel hi famuli tui esse cupiunt) ut augeatur 
numerus tibi fideliter servientium , et omnibns 
swculi et carnis perturbationibus liberatus (vel 
liberata1 seu liberati) et a laqueie diaboli secu
rus (vel secura , Set4 securi) intercessione ejus
dem Beatre Marim Virginis, Beatorum Augusti
ni et PhilipJ?i ac septem nostrorum Beatorum 
Patrum Ordinis Fundatorum vara ga.udia poa-
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sideat (ve/ �oseidea.nt) . Per Ch.ristum Dominum 
nostrnm. &· Amen. 

Conversus ad hahilum super Aliare positum, 
Sacerdos dicil : 

OREMUS 
Domine Jesu Christe , qui tegnmen nostrm 

mortalitatis induere dignatus es ; obsecramus 
immensam largito.tis tum abundantiam , ut hoc 
genus vestimentorum , quod Sancti Patres no
stri, ad innocentim humilitatisqu e indicium1 in 
memoriam septem Dolorum Beatm Virgmis 
Ma.rim nos ferre sanxe runt, ita bene t dicere 
dignaria , ut qui (vel qum) illis fuerit indutus, 
(vel induta, seu fue1·int induti), corpore pariter 
et animo induat (seu induant) te 1 Salvatorem 
nostrum : Qui vivis et regnas in sreculn. smcu
lorum. �· Amen. 

Aspergit habi/um aqt4a hmedicfa, dicens :  
Asperges m e  Domine hyssopo et munda

bor, lavabis me et super uivem dealbabor, 
Bençã.o das CorOas 

Deinde benedicil Rosariun1 Septem Dolorum. 
1/. Adj utorii.UD nostri.UD in nomine Dornini. 
�. Qui fecit cmlum et tenam. 
1f. Dominus vobiscum. 
�- Et cum spiritu tuo. 

OREMOS 

Omnipotens et misericors Deus , qui prop ter 
nimiam ca.ritatem , q11a dilex.isti nos , Filium 
tnum unigenitum , D ominum nostrum Jesnm 
Christum, pro redemptione nostra, de cmlis ad 
terram descendere, carnem suscipere, et cruois 
tormentum subi.J:e voluisti : obsecramus immon
sara clementiam tuam, ut ha�c corooam, in me-
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moriaiA septem dolorum Genitricis Filii tu i, ab 
Ecclesia tua fideli dicatam, benet dicas, et sa.n
cti t fices, et ei tantam Spiritus sa.ncti virtutem 
infundas, ut quicumque. eam recitaverit, aç se· 
cum portavent , atque m domo sua reverenter 
tenuerit ,  ab omni hoste visibili et invisibili, 
sem per et ubique in b o c seculo liberetur, et 
in exitu suo a Beatissima Virgine Maria tibi 
bonis operibus corono.tus presentari mereatnr. 
Per enmdem Christum Dom.inum nostrum. 

�- Amen. 
Deinde Sacerdos aspergal coronam aqua 

benedicta. 
· 

Forma de lançar o Escapulario 
Sacerdos imponit habilttm e/ cuilibet coratn 

se genuflexo dici• 
Accipe ca.rissime Fra.ter (vel carissimn. Soror} 

ba.bitum B. MariEe Virginis , singula1·e signum 
servornm suorum, in memoriam Se:ptem Dolo
rum, quos in vita. et morte Unigemti Filii sui 
sustinuit; ut i ta indutus (vel indu ta) , sub ejus 
pat1·ocinio perpetuo vivas. �- Amen. 

Forma de dar a CorOa 
Reddit Rosarium, dicens : 
Accipe coronam B. Mo.rie Virginis in me· 

moriam Septem Dolorum suornm contexta.m, 
ut dum eam ore laudaveris , ejus pcenas toto 
corde compat.iaris. Amen. 

Hortetur adscriptum ut regulas observei ad' 
sacras indu/gentias assequendas : dmique damr 
benedictio: 

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Fi t 
lii;  et Spiritus Sancti , descendat super te (vcl 
super vos) et maneat semper. Amen. 
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!; VIU 
Orações para de manhã 

Em nome do Padre, e do Filho e do Espí
rito Santo. Amon. 

AC'l'O DE FÉ 
Creio firmemente, meu Deus, que estais em 

todo o lugar , que estais aqui presente , e Vos 
adoro como meu Cren.dor, e meu soberano Se
nhor, e me subroetto inteiramente a Vós. 

Eu creio firmemente, meu Deus, tudo o que 
crê e ensina a Santa Egreja Catholica Aposto
lica , Romana ; creio , Senllor , porque Vós que 
sois a. verdade iufallive l ,  o tendes revelado , e 
n'esta crença quero viver e morrer. Amen. 

ACTO DE ESPERANÇA 
Eu espero, meu Deus, que pelas vossas pro

messas e pelos merecimentos de Jesus-Chr1sto 
me dareis vossa graça para observar vossos 
mandamentos n'este mundo , e a vossa gloria 
no outro. Amen. 

AC'rO DE CARIDADE 

Meu Deus , que sois infinitamente bom e 
perfeito 1 eu Vos amo de todo meu coração e 
sobre todas a-s cousas ; faz i que Vos ame cada 
vez mais e por toda a eternidade ; amo tambem 
a meu proximo como a mim mesmo, ainda aos 
meus .inimigos, por amor ll.e Vós. 

AC'.rO DE ACÇÃO m; GRAÇAS 

Dou-Vos graças, meu Deus, por9.u e  me cre
astes, me remistes e me fizestes chnstão como 
t.ambem por todos os mais beneficios , que d e  
V�s tenho recebido , e particularmente porque 
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ainda �e tendes conservado a vida :para corri
gir-me de minhas faltas e V os servu·. 

AC'rO DE OFFEREOIMENTO 

Eu Vos offereço e consagro, meu Deus, to
dos os meus pensamentos, po.la.Vl·as e obras;, e 
em união das penas e trabalhos de meu ;:;e
nhor Jesus - Christo eu Vos offereç,o todas as 
minhas seções , penas e trabalhos. Abençoai
os, Senhor, para que todos sejam para maÍOl' 
honra e gloria vossa. 
AO'l'O DE RESOLUÇÃO DE EVITAR O PEOOADO E DE 

PRATICAR A VIRTUDE 

Eu proponho, meu Deus , de viver melhor 
do que até agora tenho vivido , antes morrer 
do que tornar a offender-Vos. 

Meu Jesus , divino modelo da perfeiyão á 
qual nós devemos aspirar ; eu vou de hoje em 
diante applicar-me , quanto eu puder� a fazer
me semelhante a Vós, brando, linmilae , casto, 
zeloso , paciente , caridoso e resignado como 
Vós. E empregarei pll.l;ticularmente meus es
forços para não cahir mais nas faltas que com
met.to e de que desejo sinceramente corrigir-me. 

Mas, meu Deus, Vós conheceis a. minha fra
queza : eu nada posso sem o soccorro de vossa 
graça. Dai-me ' pois I veios merecimentos de 
meu Senhor Jesus - Chnsto , meu Deus , vossa 
graya para. evitar todo o mal que prohibis, 
para praticar todo o bem que esperais de mim, 
e para soffrer pacientemente as penas que me 
enviardes. 

Santa. Maria, Mãe de Deus , orai por mim, 
misera.vel pecca.dor

à
a vosso amado Filho Jesus. 

Meu Santo Anjo a Guarda. , orai por minr. 
Meu Santo Protector. . . Santo do meu nome, 
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orai por mim. Todos os Santos do Céo , ora· 
por mim. 

Padre Nosso. Ave Maria. Creio em De111 
Padre, etc. 

PELA. MANHÃ, AO MEIO-DIA E Á NOITE 

O A.njo do Senhor annllDcioll a Maria., e ella 
concebe11 'por obra do Espirito - Santo. - Ave 
Maria. 

Eis aq11i a. serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a. tlla palavra. - A. ve Maria. 

O Verbo se fez cnroe e habitou entre nós. 
Ave Maria. 
'!r. Orai por nós, Santa Mãe de De11s. 
�- Para qúe sejamos dignos das promessas 

de Christo. 

OREMOS 

Vos pedimos , Senhor, que derrameis sobre 
nós ' vossa graça , par!\ que , tendo conhecido 
pela palavra do Anjo a Encarnação de Jesus
Christo, vosso Filho, cheguemos pelos mereci
mentos de sua Paixão e Cruz, á gloria da re
surreiyã.o. Nós o pedimos pelo mesmo Jesus
Cbristo, nosso Senhor. Amen. 
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Ladainha. do Sa.ntissimo Nome de Jesus 
Senhor, tende piedade de n s. 
Jesns-Christo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus, ouvi-nos. 
Jesus, despachai-nos. 
Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. 
Filho Redemptor do mundo, que sois Deus, 
Espirito-Santo, que sois Dens, 
Sa.ntissima Trindade, que sois um só Deus, 
Jesus, Filho de Deus vivo, 
Jesus, esplendor do Pai, 
J e ·us, formosura da luz eterna, 
J esns, rei da gloria, 
Jesus, sol de Justilta, 
Jesus, Filho da Virgem Ma1·ia, 
Jesus a.mavel, 
Jesus admiravel, 
Jesus,  Deus forte, 
Jesus , pai d o  seculo futuro, 
Jesus, Anjo do grande conselho, 
Jesus poderosissimo, 
Jesus obedientissimu, 
Jesus manso e humilde de coração, 
Jesus amante d.a castidade, 
Jesus que nos honrais com vosso amor, 
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Jesus, Deus da paz, 
Jesus, autor da vida, 
Jesus, modelo de virtudes. 
Jesus, zelador das almas , 
Jesus, nosso Deus, 
Jesus, nosso refugio, 
Jesus, pai dos pobres, 
Jesus, thesouro dos fieis, 
Jesus, bom pastor, 
Jesus, verdadeirn. luz, 
Jesus, sabedoria eterna, 
Jesus, bondsde infinita, 
Jesus, nosso caminho e nossa vida, 
Jesus, rei dos Pa.triarchas, 
Jesus, oraculo dos Prophetas, 
Jesus, mestre dos Apostolos, 
Jesus, doutor dos Evangelistas 
Jesus, fortaleza dos MartYJ-·es 
Jesus, luz dos Confessores, 
Jesus , ptlreza das Virgens,  
Jesus, corôa de todos os Santos, 
Sêde-nos propicio, perdoai-nos, Jesus. 
Sêde-nos propicio, ouvi-nos, Jesus. 
De todo o peccado, . 

I Da vosso. ira, 
Das tro.ições do demonio, 
Do espir1to de impureza, 
Da morte ete1na, 
Do desprezo de vossas divinas inspu·ações, 
Por o mysterio de vossa. Santa Encarnação, 
Por vosso nascimento, 
Por vossa infancia, 
Por vossa vida toda divina, 
Por vossos trabalhos, __ 
Por vossa agonia e paL'!:ilo, -· 

Por vossa Cruz e desamparo, 
Por vosso desfallecimento. 
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Por vossa. morte e sepultura, 
Por vossa resurreiyão, 
Por vossa ascensão, 
Por vossa alegria, 
Por vossa gloria, 

l c .. P CP � 
"' "' p ... . � �  o "' 

peccados do Cordeiro de Deus ; que tirais os 
mundo. perdoai-nos, Jesus. 

Cordeiro de Deus , que tirais os peccados do 
mundo, ouvi-nos, Jesus. 

Cordeiro de Deus , que tira.is os peccadoa do 
mundo, tende piedade de nós. 

OREMOS 
Senhor Jesus , que dissestes : Pedi , e rece

bereis� \'rocur&i e n.chareis, ba.tei e vos abrirão, 
concenet-nos, nós o pedimos, o affecto do vosso 
amor todo divino , para que Vos amemos com 
o corayio, boca, e obras, e nunca cessemos de 
Vos louvar , ó Vós que viveis e rein&is por 
toc\os os seculos dos seculos. Amen. 

§ IX  

Orações para de noite 

Em nome - do Padre, e do Filho, e do Espí
rito-Santo. Amen. 

Creio firmemente, meu Deus, que estais em 
todo o lugar , que estais aqui presente , e Vos 
adoro como meu Creador, e meu soberano Se
nhor, e me submetto inteiramente a Vós. 

Dou-Vos grayas; meu Deus, porque me creas
tes, me remistes; e me fizestes christão, como 
tambem por todos os .mais beneficios , que de 
Vós tenho recebido, particularmente porque me 
tendes conservado n'este dia. 
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O:ffereço-Vos, 6 meu Deus, o descan� que 

vou tomar para reparar minhas forças , para 
melhor _ V os servir. 

Espírito Divino , dignai -Vos illustrar- me, 
para que conheça. os peccados , que hoje com
metti ; fazei que tenha d'elles sincero arrepen
dimento e firme resolução do me emendar. 

(Examine·se agora cada um sobre o que fes 
, n' aq�elle diaJ 
', Eu 'peccador me confesso a Deus todo po· 
deroso, á Bemaventurada sempre Virgem Maria 
ao Bemaventurado S. Miguel Archanjo, ao Bem
aventurado S. João Baptista , aos Sa.titos 
Apostolos S. Pedro e S. Paulo, a todos os San
tos e a vós , Padre , que pequei muitas vezes 
por pensamentos1 palavras e obras por minha 
culpa , minha cUlpa , minha tão grande culpa : 
portanto peço e rogo á Bemaventurado sempre 
Virgem Maria ,  ao Bema.venturada S .  Mi�uel 
Archanjo, ao Bemaventurado S.  João Bapt1sta, 
aos Santos Apostolos S. Pedro e S. Paulo , a 
todos os Santos e á vos , Padre 1 que rogneis 
por mim a Deus Nosso Senhor. Amen. 

O Deus todopoderoso tenha. piedade de nós, 
e depois de nos ter perdoado nossos peccados, 
nos leve á vida eterna.. Amen. 

O Senhor todopoderoso e misericordioso 
nos conceda. o perdão, a absolvição e remissão 
de nossos peccados. 

AOTO DE CONTR!ÇÃp 
Senhor meu Jesus - Ohristo, Deus e homem 

verdadeiro , Oreador e Redemptor meu , por 
!'!ardes Vós quem sois , e porque Vos amo e 
estimo sobre todas ae cousasJ me peza snmma
mente de Vos haver offendiao ;  proponho, aju� 
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dado da vossa. divina graça , nunca maia Vos 
tornar a offender. Dos peccados que contra 
Vós tenbo feito Vos peço humildemente perdão, 
e espero a.lcança.l-o pelos merecimentos iiifinitos 
de vosso preciosíssimo Sangue , sacratíssima 
paixão e morte. Amen. 

Padre Nosso, Ave Maria. - Depois se dis: 
Meu Deus , vigia.i sobre nós no tempo da 

noite para nos conservar em paz, livrai-nos do 
pe cca.do, da morte re

,p
entina e de todo o desas

tre. A Santíssima Mãi de Deus , os Santos 
Anjos , e todos os Sa.otos intercedam por nós, 
e nos alcancem uma morte tranqumo. e feliz. 
Amen. 
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LADAINHA. DE NOSSA. SENHORA. 
Senhor 1 tende piedade 

de nos. 
Jesus-Ohristo , compa

decei-Vos de nos. 
Senhor 1 tende piedade 

de n os. 
Jeeus-Christo,ouvi-nos. 
J esus-Christo, escutai

nos. 
Deus Pa.iOelestial,tende 

misericordia de nós. 
Deus Filho, Redemptor 

do mundo, tende etc. 
Deus· Espirito - Santo, 

tende etc. 
SS. Trindade, que sois 

um só Deus, tende etc. 
Santa Maria, rogai por 

nós. 
Owzrda do Htmra. 

Kyrie, eleison. 

Christe, elei3on. 

Kyrie, eleison. 

Christe, audi nos. 
Ohriste, exaudi nos. 

Pater de Offilis Deus 
miserere nobis. 

Fili Redemptor mundi 
Deus, miserere no bis. 

Spiritus Sancte Deus, 
miserere nobis. 

a.ncta Trinitas unus 
Deus, miserere nobis. 

Sancta. Maria , ora. pro 
no bis. 

87 
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Santa Mã.i de Deus, Sancta Dei Genitrix, 
Santa Virgem das Sancta Virgo Virgi-

virgens, num, 
Mã.i deJesue-Christo Matar Christi 
Mãi da Divina Graça, MaterDivinooGratie 
Mãi Pu.rissima, Matar Puríssima, 
Mãi Castissi.ma., Matar Castíssima, 
Mãi lmmaculada, Matar inviolata., 
Mãi Intacta, Matar Intemerata., 
Mãi Amavel, Ma.ter Amabilis, 
Mlli Admira.vel, Matar Admirabilis, 
Mà.i do Creador, Ma.ter Creatoris, 
Mài do Salvador, Matar Salvatoris, 
Virgem Prudentis- Virgo Prudentis-

sima, sima., 
Virgem Veneravel, to Virgo Veneranda, 
Virgem Louvavel, � Virgo Predicanda, 
Virgem Poderosa, �. Virgo Potens, 
Virgem Benigna, "C Virgo Clemens, 
Virgem Fiel, g V:iJ:go Fidelis, 
Espelho de Justiça, � Speculum Justitim, 
Assento de Sa.be- �- Sedes Sapientie, 

do ria, 
Causa da nossa ale-

gria, 
Vaso Espiritual, 
Vaso Honorifico, 
Vaso de insigne de-

voção, 
Rosa. Mystica., 
Torre de David, 
Torre de Marfim, 
Casa de Ouro, 
Arca. de Alliança, 
Porta. do Céo, 
Estrella da manhã., 
Saude dos enfermos, 

Causa nostrw leti-
ti!e, 

Vas spirituale, 
Vas honorabile, 
Vas .insigne devoti-

orus 
Rosa. Mystic�t, 
Turris Da.vidica, 
Turris eburnea., 
Domus aurea, 
Fcaderis Arca., 
J anua Ccali, 
Stella matutino., 
Salus infirmorum 
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Refugio dos pecca-l 

dores, 
Consoladora dos af

flictos, 
Auxilio dos Chri

stãos, 
Rainha dos .Anjos, 
Rainha dos Patri

archas, 
Rainha dos Prophe

tas, 
Rainha dos Aposto

los, 
Rainha dos Marty

res, 
Rainha dos Confes-

Refugium peccato
rum 

Consolatrix afflicto
rum, 

Aurilium Cbristia
norum, 

Regina Angelorum, 
Regina Patriarcha-

t;d rum, 0 
o Regina Propheta- � 

� rum, 'd �- Regina Apostolo- ó 
o rum, ti � Regina Martyrum, o 
o- g: !" Regina Confesso- !" 

sores, rum, 
Rainha das Virgens, Regina Virginum, 
Rainha de todos os Regina Sanctorum 

Santos, omnium, 
Rainha concebida Regina sine labe cri-

sem maculo., ginali concej:>ta, 
Rainha do SS. Ro- Regina sacratissimi 

sario, Rosarii, . 
Cordeiro de Deus, qne Agnus Dei , qui tollis 

tirais os peccados ào peccata mundi, parce 
mundo , p rdoai - nos nobis, Domine. 
Senhor. 

Cordeiro de Deus, que Agnus D ei ,  qui tollis 
tirais os peccados do peccata mundi, exau
mundo, ouvi-nos, Se- di nos, Domine. 
nhor. 

Cordeiro de Deus, que 
tirais os peccado do 
mundo, ténde mi.sed
cordia d!) nós. 

Agnus Dei 1 qui tollis 
peccata roundi, mise
rere nohis. 
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1. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus. 
R Para que sejamos dignos das promessas 

de Úhristo. 
ORE.MOS 

Infundi, Senhor, Vos rogamos, vossa. graça. 
�m nossas alma.s ; para que nós que pela annun
ciação do Anjo viemos ao conhecimento da In
carna�o de vosso Filho , pela sua Paixão e 
morte de cruz sejamo� conduzidos á. gloria da. 
resurreiyão. Pelo mesmo Jesus-Christo Nosso 
Senhor. .Amen. 

§ X  
LADAINHAS DIVERSAS 

1 
Ladainha do Sagrado Coração de Jesus 

Senhor 1 tende piedade Kyrie, eleison. 
de nos. 

J esus-Christo, tende pie- Christe, eleison. 
dade de nós. 

Senhor J tende piedade Kyrie, eleison. 
de nos. 

J esus-Christo,ouvi-nos. Christe, a.udi no . 
J esus-Ohristo,a.ttendei- Christe, exaudi nos. 

nos . 
Pai do Céo, que· sois � Pater de Ccelis , 

D�, l D� � Filho Redemptor do co Fili Redemptormun- g:· 
mundo , que sois �· di Deus, õl 
Deus, . � � 

Espírito-Santo , que !;' Spiritus ss.ncteDeus, t:l 
sois Deus, g- o 

Trindade Santa, que r:::1 SanctaTrinitas,unus w-
soia Deus, � Deus, 
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Coração de Jesus, 
unido substa.ncial
ment.e ao Verbo 
Divino, 

Coração de Jesus, 
Santuario da Di
vindade, 

Coração de Jesus, 
Templo da San
tíssima Trindade, 

Coração de Jesus, 
abysmo de sabe
doria., 

Coração de Jesus, 
oceano de bondade, 

Ooraçll.o de Jesus, 
throno de miseri
cordia., 

Coração de Jesus, 
thesouro inesgo
ta.vel, 

Coração de Jesus, 
de cuja plenitud 
todo� nós recebe
mos, 

Coração de Jesus, 
nossa paz e recon
ciliação, 

Coração de ,Jesus, 
modelo de todas 
as vú:tudes, 

Coração de Jesus ,  
infinitamente amrt
vel , e digno d1:0 
ser amado 

Cor J esu, Verbo Dei 
substantia.liter u
nitum, 

Cor Jesu , div:inita.
tis sanctuarium, 

CorJesu,sa.nctmTri
nita.tis templum, 

Cor J esu, sa.pientim 
abyssus, 

1-3 � Cor J esu , bonita.tis 
� ocea.nus, _ _ e=:; 
'S. Co1· Jesu, m1senco1·- � 
� dim tbronus, "' 
� � � � 
"' Cor Jesu, thesa.urus c 
� nunquam deficiens, g. �· g_ � CoJ· J esu , de cujus 

plenitudine ornncs 
nos accepimus, 

Cor Jesu, pax et re
conciliatio nostra., 

Cor Jesu , virtutum 
omniumex.emplar, 

Cor esu 1 Uífinit,e 
111'\ a.ns et infinita 
al�Jandtlm, 
! 

• 
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Coração de .Jesus, 

fonte d'agua. viva 
que rebenta para 
a vida eterna, 

Coração de .Jesus, 
objecto das divi-
nas complacencias 
do Pai Celestial, 

Coração de Jesus, 
propiciação por 
nossos �eccados, 

Coração e Jesus, 
cheio de amargura 
por nosso amor, 

Coração de J esua, 
triste até a morte 
no _jardim das Oli-
ve1ras, 

Coração de Jesus, 
saciado de oppro-
brios, 

Coração de .Jesus, 
ferido de amor, 

Corayão de Jesus, 
traspassado com 
a lanya., 

Coração de .Jesus, 
esgotado de san-
gne sobre a cruz, 

Coração de Jesus, 
dilacerado de dôr 
por nossos pec-

• cadqs, ._ . . . .  __ 
Cor�.ção de JesJls, 

ainda hoje ultr�-
jado pelos hornen." 
ingra.tos no SS. Sa \ 

582 8}-
Cor .Jesu, fons a.qum 

salientis in vita.m 
mternam 

Cor .Jesu, in quo si� 
bi Paterbene com· 
placuit, 

Cor Jesu , propitia-
tio pro peccatis 
nostria, 

Cor .J esu , proater 
nos amaritu ine 1-3 repletum, O> tl Cor Jesu, usque ad p, mortem in horto E:; O> 

'E. tristiaaimum, m O> Cl> '1 
p.. Cl> 
"' Cor .J esu, o pprobriis ãl p.. saturatum, O> tl 
p. o o' Cl> Cor.Je:m amore vul- p;· :::! neratum, o-!" Cor .J esu, ln.ncea per-

foratum, 

Cor Jes� , in cru c e 
sangwne exhau-
stum, 

Cor Jesu , attritum 
pro:pter acelera no· 
stra, 

Cor J esu , eti11.m 
nunc ab ingratis 
homiuibus in san-
cti,ssimo amo ris 
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cramento do vos
so amor, 

Coração de Jesus, 
refugio dos pec
cadores, 

Coração deJ esus,for
taleza dos fraco , 

Coração de Jesus, 
consolação dos af-
fiictos, 1-3 

Sacramento dila
ceratum, 

Cor Jesu , refugium' 
peccatorum, 

Cor J esu , fort.itudo 
debilium, 

Cor Jesu, consolatio 
aff:tictorum, 

Cora,ção de Jesus, g Cor Jesu , perseve
:perseverança dos � rautia justorum, 
JUstos, 't:l � 

Coração de Jesus �· Cor J esu , salus in � 
salvação dos que � te sperantium, � 
esperam em Vós, g- "' 

Coração de Jesu , P.. Cor Jesu, spes in t.e g 
esperança dos que "' morientium, c::r 
morrem em Vós, � (P' 

Coração de Jesus, � Cor J esu , cultorum 
doce refugio de uorumdulce prre-
todos vossos ad- sidium, 
oradores 

Corayão de Jesus, Cor Jesu , delicire 
delicias de. todos Sanctorum omni-
os Santos, um, 

Coraç�o de Jesus, CorJesu, adjutor no-
nosso soccotTo nas ster in tri.bulatio-
tribulações quepe- nibus , qure i:ov.e-J são sobre nós, nerunt nos nlDlJ . 

Cordeiro de Deu , que Agnus Dei , qui tollis 
tira.is os peccados do peccata mundi, parca 
mundo , perdoai - nos, nobis, Domine. 
Senhor. 

Cordeiro de Deus que ti- Agnus D ei ,  qui toUis 
rais os peccados do peccata mundi, exau
mt1nc1o, ouvi-nos, Se- di nos, Domine. 

: nhor. 
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bordeiro de Deus , que Agnus Dei, qui tollis 

tirais os peccados do peccata mundi , ex
mundo, tende miseri- audi nos, Domine. 
cordia de nós. 

1f. Jesus, manso e hu- 1f. Jesu mitis et humi-
milde de cora9ão, lia Corda, 

1f. Fa.zei nossos cora- �· Fac cor nostrum se-
ções similhantes ao cnndum Cor tuum. 
vosso. 

ORAQÃO OREMUS 
Dignai-Vos, ó Senhor Fac nos, Domine Je

J esus , de nos revestir su Christe, Sanctissimi 
das virtudes do vosso Cordia tui virtutibus 
Santíssimo Coração 1 e induí et a.ffectibus in
inflamma.i-nos em sens, fiammari : ut et ima�ini 
a.ffectos 1 para que me- bonitatis tum confor
reçamos ser collformes mes , et tum redempti
a imagem dà vossa bon- onis mereamur esse par
da de. e participantes de ticipes. 
vossa Redempção. 

SenhorJesns-Christo, Domine Jean Ohri-
que admiravelmente re- ste 1 qui investigabile 
velastes • !  Beata. Vir- diVJtins Cordis tui Be
gem Margarida Ma1·ia atm Ma.rga.ritm Virgini 
as inscrutaveis rique- mirabi1itenevelasti : da 
zas de vosso Coração : no bis ejus meritis et 
concedei-nos que por imitatione , ut te in 
seus merecimentos 1 e omuibus et super omnin 
pela imitação dA suas diligentes, jugem in ao
virtudes , Vos amemos dem Corda tuo maosi
em tudo e sobre todas onero habere mereamur. 
as co usa , e mereçamos Qui vivia et regnn.s in 
ter em vosso Coração smcula smculorum. 
urna perpetua morada. Amen. 
Vós qne viveis e reinais 
11 l' todos os seculos 
rlos seculofl. Assim seja. \ 
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2 
Ladainha do Santíssimo Coração de Maria 

Senhor, tende compaixão de nós. 
Christo, tende compilião de nós. 
Senhor, tende compaixão de nós. 
Christo, tende compaixão de nós. 
Jeus, ouvi-nos. 
Jesus, attendei-nos. 
Pai Celestial, que sois Deus, tende compaixão 

de nós. 
Filho Redemptor do mundo ,  qu e soiR Deus, 

tende compai.·d;o de nós. · 
Espirito-Santo, que sois Deus, tende compaixiio 

de nós. 
Santíssima Trindade que sois um só Deus, 

tende compaixão de nós. 
Coração de Maria, 
Coro.yão de Maria, objecto das complaceu

cias do Cora.9iío de Deus, 
Coração de Maria , unido ao Coraçii.o de 

Jesus, 
Oorayão de Maria, orgão do Jl)spixito-, auto, 

Ooraçã.o de Maria, digno santuario dao ado- t:d ravel Trindade, o 
Coração de Ma.Tia , ta.bernacnlo do Verbo � 

inca.rnado, ,;;· 
Coraçã.o de Ma.Tia , preservado da mancha. � do peccado de origem, 
Coração de Maria , thesonro immenso de g_ 

graças, !" 
Coração de Maria, bemd.ito entre todos os 

corações, 
Coração de Maria, tbrono brill1ante de gloria, 
Coração de Maria, a.bysmo de humildade, 
Ooraçã..o de Maria , holocausto perfeito do 

divino amor, 
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Coração de Maria ,  pregando na Cruz com 
J esus-Cru:isto1 � 

Coração de Mar1a, manancial de consolação oq 
para os affl.ictos, �-

Coração de Maria, refugio seguro dos pec- "g 
cadores, >1 

Coração de Maria, esperança dos agoni- g_ 
�� , � 

Coração de Maria, throno de misericordia, 
Cordeiro de Deus , que tirais os peccados do 

mundo, etc. 
"'fi. Maria , Virgem sem mancha ,  mansa e 

humilde de coração, 
�- Tornai meu corayão semelhante ao Cora

ção de Jesus. 

ORAÇÃO 

Deus de bondade, que enchestes o Coração 
santissimo e immacnlado de Maria dos senti
mentos de misericordia e de ternura de que foi 
sempre penetrado o Coração de Jesus-Christo, 
vos o Filho, concedei a todos aquelleR que hon
ram esse Coração virginal, de conservar até a 
morte uma. perfeita conformidade de inclinação 
com o Corayão Sagrado de Jesus-Christo, que 
vive e reina comvosco e o Espírito-Santo, em 
todos os seculos. Amen. 

3 
Ladainha das Dôres de Nossa Senhora 

Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus�Cluisto, tende piedade de nós. 
J esus-Obristo, ouvi-n.os. 
Jesus- Christo, a.ttendei-nos. 
Deus Pai, c.ompadecei-Vos de nós. 
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Deus Filho Redemptor do mundo, compadecei
Vos de nós. 

Deus Espirito - Santo , compadecei - Vos de 
nós. 

Trindade Santa, que sois um só Deus, compa
decei-Vos de nós. 

0' 'Mãi das Dôres, 
Vós que não ach astes lugar nas estalagens 

de Belem, 
Vós que ti vestes de abrigar -Vos n'nma 

estnbaria 
Vós q<l:e puzestes vosso Divino Filho n'uma 

mangedoura 
V{Js que presenciastes sua dol orosa circum

cisão, 
Vós que ouvistes propbetisar que seria alvo 

de contradicção, 
Vós a quem foi predito que uma espadl\ 9 

traspassaria vossa. alma, é. 
Vós que tivestes de fugir para o Egypto, ';:l 
Vós que chorastes a morte dos Santos In- l:; 

nocentes, t:l 
Vós qu e durante tres dias procuras es vos- o-

so D.ivino Filho de idade de 12 annos 'f' 
Vós que sentistes o odio que os Judeos Lhe 

tiveram, 
Vós que com tanta dôr d'Elle vos despedi ates 

na Quinta-Feira Santa, 
Vós que soubestes a prisão de Jesus veto· 

_ dido por Judas, 
Vós que vistes vosso Divino Filho en re 

gne como um malfeitor aos príncipes d: 
Synagoga, 

Vós que ouvistes as calumnias e falsos tes- s:ão 
temnnhos contra Elle lcvn.ntados, 

Vó.· que ouvistes a horrível bo� tada que us, 
mão impia Lhe deu, ) 
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Vós que vistas a Jesus entregue á. cruel
daàe doa Judeos e algo:<:es, 
óa qne o vistes posposto ao asso.ssino 
Barrabás, 

Vós que o vistes a.youtado e coroado de 
espmhoe, 

Vós que ou vistas pronunciar sua. iniqua 
sentença de morte, 

Vós que fostes ao encontro de Jesus carre
gado com a Cruz, 

Vós que Lhe vistas mãos e pés tra.spo.ssa
dos por grossos pregos, 

Vós que recq,lhestes as ultimas palavras de 
Jesus na Cruz, � Vós que a.ssististes á. sua. agonia, �-Vós que recebestes nos vossos braços ma- "" ternos o Corpo de Jesus morto e descido � da Oruz, 

Vós que depois da sua sepultura regressas- g_ 
tes triste e desconsolada para. a solidão, ·"' 

0' Rainha do Martyres , 6 espelho dos 
afflictos, 

0' fortaleza dos fracos, 6 refugio dos pec-
cadores, 

Pela amargura da paixão e morte de Jesus, 
Pelas dOres pungentes de vosso Córayão, 
Pela amargura de vossa triste desconso-

la.yão, .,. vossas horríveis angustias, 
vossos gemidos e lagrimas, 
vossa oompaixilo materna, 

L'Vossa poderosa proteoção, 
SeiJI"isteza. immoderada,livrai-noa, Mãe dolorosa. 
J ee.puaillanimidade, livrai -nos , Mãe doloroso.. 
J e! toda occasião e perigo de pecca.do , livrai
Je..óa, M.1Le dolorosa. 
DIB ciladas do demonio, livrai-nos, Mãe dolorosA. 
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Da impenitencia final, livrai-nos Mãe dolorosa. 
Da morte repentina e . imprevista, livrai-nos, 

Mãe dolorosa. 
Da condemuayão eterna, livrai-nos , Mãe dolo

rosa. 
Cordeiro de Deus , que tiro.is os peocados do 

mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus , que tirais os peccados do 

mundo, ouvi-nos, Senhor. 
ordeiro de Deus . que th·ais os peccados do 
mundo, compadécei-Vos de nós. 

11. Na angustia e tribulação, 
.&. Soccorrei-nos, Mãe dolorosa. 

ORAÇÃO 
Interceda por nós ,  Senhor Jesus - Ohristo, 

agora e na hora da nossa. morte, ante a vossa 
clõmencia. a Beatissima Virgem Maria 1 vossa 
Mãe , cuja sacratíssima alma traspassou uma 
espada de dôr na hora de vossa. Paixão : pe
dimo l-o por Vós mesmo, Salvador do mundo, 
que com o Padre e E spirito - Santo viveis e 
reinais por todos os seculos dos seculos. Amen. 

4 

Ladainha de S. José 
Senhor, tende compaixão de nós. 
Christo, tende compaixão de nós. 
Senhor, tende compaixão de nós. 
Jesus, ouvi-nos. 
Jesus, attendei-nos. 
Pai Celestial, que sois Deus, tende compo.ixão 

de nós. 
Filho t Redemptor do mundo ; que sois Deus, 

temte compaixão de nós. 
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Espirito - Santo, que sois D eus , tende compai

xão de nós. 
Trindade Santíssima , que sois um só Deus, 

tende compaixão de nós. 
S. Jose, o mais illustre dos Patriarchas, 

. Jose, pai putativo do Menino Jesus, 
8. José, honrado com a presença do Verbo 

incarnado, 
S. José, conductor da anta Familia, 

. José, fiel imitador de Jesus e de Maria 
S. J osé1 cumulado dos dons do Espirito-Santo, 
S. Jose, emulo da pureza dos Anjos1 S. José, modelo de humildade e pac1encia, 
S. José , imagem 2erfeita da vid.a interior 
S. José, ministro das vontades de Deus, 0 
S. Jose, esposo das mais pura. das virgens, '"' 
S. José, que trouxestes nos braços o Filho �-

. do Eterno, -g S. ,José que participastes do exílio de Jesus ..., 
e de Maria no Egypto, r:s 

S. José J. que tivestes a alegria de encon- � 
trar J esus' no templo, 

S. José..!. a quem o Rei da gloria e a Rainba 
dos véo s quizeram ser suj eitos, 

S. José, que fostes admittido a contemplar 
R profundeza dos conselhos divinos, 

S. José, que tivestes a ventura de expirar 
nos braços de Jesus e de Maria, 

S. Jose , canal por onde j orram sobre nós 
os favores do Céo, 

S. Jos é ,  poderoso sustenta.culo da Egrejn. 
de Jesus-Ohristo, 

Cordeiro de Deus , que tira.is os pecca.dos do 
mundo, perdoai-nos, Senhor. 

Cordeho de Deus , que tirais os pecca.dos do 
mundo, ouvi-nos Senhor. 
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Cordeiro de Deus , que tirais os pecca.dos do 

mundo, tende compaixão de nós. 
J esus-Chrisl;o, ouvi-nos. 
Jesus-Christo, attendei-nos . 

...,. Rogai por nós , ó bemaventurado José, 
�. Para que sejamos dignos das promessas 

de Clu:isto. 
ORAÇÃO 

Deus de misericordia, que elevastes o bema-,. 
venturado José á gloria de ser o tutor de vosso 
Divino Filho e o esposo da antissima Virgem, 
concedei - nos , pela intercessão d'este grande 
Santo , a. graça de conservar nossos corações 
sem macula, afim de que possamos comparecer 
um dia diante de Vós ornados com as vestes 
da innocencia , e ser admHtidos ao banquete 
celestial. Nós Vos pedimos estas graças por 
Jesus·Christo, Nosso Senhor. Amen. 

5 

Ladainha de S. Vicente de Paulo 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus-Ohristo, compadecei-Vos de nós. 
SenhorÓ· tende piedade de nós. 
Jesus- hristo, ouvi-nos. 
Jesus-Christo, attendei-nos. 
Deus Pai Celestial, compadecei-Vos de nós. 
Deus, Filho Redemptor do mundo, compadecei-

Vos de nós. 
Deus, Espirito-Santo , compadecei-Vos de nó . 
Santíssima Tl'indade , que sois um só Deus, 

compadecei- V os de nós. 
Santa Maria, rogai por nós. 
S. Vicente de Paulo, rogai por nós. 
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S. Vicente, que desde a infancia. mais·tenra 
fostes sabio collSummado, 

S. Vicente, que desde a infancia. fostes todo 
compaixão e misericordia, 

S. Vicente , que de simples pastor de ove
lhas chegastes a chefe e pastor do povo 
de Deus, 

S. Vicente1 _ que no vosso captiveiro fostes 
sempre uvre, 

S. Vicente, justo que viveis da fé, 
S. Vicente, sempre firme na esperança christlt, 
S. Vicente , sempre abrasado no fogo da 

caridade, 
S. Vicente, homem verdadeixamente simples, 

recto e temente a Deus, 
S. Vicente , verdadeiro disoipulo de Jesus- � Christo, s empre manso e humilde de co- O'l 

ração, �
S. Vicente ,  perfeitamente mortificado no "d. 

corpo e no espírito, g 
S. Vicente1 sempre anima.do do espírito de 

J esus-O.nristo, 
S. Vicente, generoso defensor da gloria de 

Deus, 
S. Vicente, sempre abrasado no zelo da sal

vayão das almas, 
S. VIcente, inimigo declarado, e casti�ador 

perpetuo do mundo e das suas ma.xtmas, 
S. Vicente , q.ue na pobreza christlt desco

bristes o nco thesouro do Evangelho, 
S. Vicente, semelhante aos Anjos na :pru·eza, 
S. Vicente, sempre fiel á obediencia. e sem

pre victorioso em vossas palavras, 
S. Vicentet desde os primeii·os an!l'os sem

pre apphcado aos trabalhos da caridade, 
S. Vicente, sempre afastado até da apparen

oia. do mal, 
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S. Vicente, que sempre aspirastes á pratica 

da mais perfeita virtude, 
S. Vicente, q,ue, como um rochedo, vos con

servastes mabalavel no meio do mar tem
pestuoso do mundo, S . · Vicente, que como o sol invisivel na. sua 
carreira , seguistes sempre a estrada da 
sabedoria., 

S. Vicente, sempre ina.balavel na adversi
dade, 

S. Vicente, sempre tão paciente em soffrer, 
como indulge11te em perdoar2 

S. Vicente , filho sempre docil á Egreja 
romana, 

S. Vicente, que até á morte vos conserva
stes inviolamente ligado á Cadeira de S .  
Pedro, 

S. Vicente, que sempre tivestes horror {Ls 
innovações proffiJJas e ás expressões ar
tificiosas do erro, 

S. Vicente, destinado pela Providencia para 
annunciar o Evan�elho, 

. S. Vicente, terno pa1 dos ecclesiasticos, 
· S. Vicente, sabia Fundador da Congregaçãc. 

da Missão, 
S. Vicente , prudente Instituidor da Com

panhia. das Irmãs da Caridade, 
S. Vicente , que preparastes vossos filhos 

para todas as vossas boas obras, 
S. Vicente , igualmente applicado a oração 

e ao ministerio da J?alavra, 
S. Vicente , perfeito 1mitador da. vida de 

Jesns-Christo , 
S. Vicente , que até á morte vos conser

vastes fiel a. Deus, 
S. Vicente , cuja morte foi . preciosa aos 

olhos do Senhor, 
Gwn:l<> do Honra. B8 
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S. Vicente, feliz agora. com a. posse eterna. da 
verdade e da. caridade, rogai por nós. 

S. Vicente, afim de que nós, vossos filhos, pro
sigamos pelos vestigios de nosso Pai bema-
venturado, rogai por nós, 

-

Cordeiro de Deus , q,ne tirais os pecca.dos do 
mundo, compadecet-Vos de nós. 

Cordeiro de Deus , que tira.is os peccados do 
mundo, ouvi-nos. 

Cordeiro de Deus . que tira.is os peccados do 
mundo, tende cómpaixão de nós. 
tf. O Senhor conquzio o justo pelos cami-

nhos rectos. ' . 

ij_. E mostrou-lhe o reino de Deus. 
ORA.QÃO 

0' Deus, que, para promoverdes a salvaç.'\o 
e o allivio dos pobres, e a manutenção da di,s
ciplina ecclesiastica ,. creastes , mediante vosso 
bemaventürado servo S .. Vicente de Paulo1 uma 
nova familia na vossa. Egreja., concede1- nos, 
Vos supplicamos, 'lue animados no seu espirito, 
amemos o que elle amou, e pratiquemos o que 
elle praticou. Por Jesus - Christo Nosso Se
nhor, que comvosco vive e reina por todos os 
!leCulos. Âmen. 

6 
Ladainha do Anjo da Guard.a 

Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus-Christo, tende piedade de nós. 
Senhor

ê 
tende piedade de nós. 

Jesus- hristo, ouvi-nos. 
J esus-Christo, attendei·nos. 
Pai do Céo, que soi_s Deus, compadecei-Vos de 

nós. 
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Espirito- Santo, que sois Deus, compadecei-Vos 

de nós. 
Santa Trindade, que sois nm só Deus, compa-

decei-Vos de nós. 
Santa. Mat"ia, Rainha dos Anjos, 
Santo Anjo, que me guardais, 
Santo Anjo , que me guiais, 
Santo Anjo, que me advertia, 
Santo AnJo, que me aconselhais 
Santo Anjo, meu tutor, 
Santo .Anjo, meu procurador, 
Santo Anjo , meu fiel amigo, 
Santo AnJo, que me aconselhais em minhas 

penas, 
Santo Anjo, meu irmão querido, 
Santo Anju, meu protector, 0 Santo AnJo, meu vigilante pastor, ..., 
Santo Anjo, testemunha de minhas acções, E. 
Santo Anjo, meu auxilio nas tentações, 
Santo Anjo, que vela.is sobre mim, 

>c o .... 
Santo AnJo, que apresentais a Deus minhas g_ orações, !" 
Santo Anjo, que intercedeis 'por mim, 
Santo Anjo, que me sustentais em minhas 

securas, 
Santo Anjo, que me conduzia, 
Santo Anjo, que presidia a minhas acções, 
Santo Anjo , que me defendeis em meus 

combates, 
Santo Anjo, que me ensinais, 
Santo Anjo, meu conservador, 
S anto An}o, que rogais por mim, 
Santo Anjo, que me esclareceis em minhas 

duvidas, 
Cordeiro de Deus , que tirais os peccados do 

mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, ouYi-nos, Senhor. 
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Cordeiro de Deus ' q!le tira.is os peccados do 

mundo compadece1-Vos de nós . 

.,. R ' . nós Santo Anjo da Guarda. (' . ogat por , . . 
ij. P ara que seja�os part.lclpantes das pro-

messas de J esus-Chnsto. 

ORAÇÃO 
Deus eterno e omnipote�te ' que ' por um . 

particular designio de vossa we�avel bo�dade, 
déstes a todos os fieis um AnJO custodio especial par1� guiar as alma.s e conservar os cor
pos desde o instante de seu nascimento , con· 
cedei - me 1  por favor , que eu ame e siga fiel
mente o Anjo que me d éstes em vossa miseri
cordia , afim de que ajudado por vossa graça, 
e soccorrido por seus cuidados , eu mereça 
como elle vêr e conte.mplar, com todos os An
jos , a immensa gloria com que recompensais 
vossos escolhidos na celeste patria.. Por Jesus
Christo Nosso Senhor. Amen . 

7 
Ladainha da Contrição Perfeita 

Senhor, tende comp ixã.o de nós, 
J esus-Christo, 
Deus Padre, lá dos Céos onde estais, 
Deus Filho, Redemptor do mundo, 
Deus Espirito-Santo, 
Sa.ntissima Trindade, que sois um só Deus, 
Vós, que não desejais a morte do peccn.dor, 
Vós, que esperais com paciencia a conver-

são do peccador, -
V 6s que convidais os peccadores a que se 

convertam, 

" 
�-
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Vós que acolheis benigna�ente o .Peccador 

ar�ependido, tende compaixão de nos. 
d 

V 6s ' que Voa regozijaia_ c
_
om a conversão o 

eccador tend'e compaiXao de nós. 

D� Vos te� o:ffendido , -peza-me de todo meu 

coração, meu Deus. 
De ter tantas vezes, e tão gravemente pec-

cado, t lavra · 
De ter peccado por pensamen os,  pa · 

e obras, 
De ter peccado pelos sentidos de meu corpo, 
De ter peccado pelas potencias de minha 

abna., 
De ter peccado com tanta a.udacia, 
De Vos ter a.bandona.do pelas creaturas ,  
De ter p ·referido a Vós o que só é illusão p.. 

e vaidade, "' 
De ter menoscabado vossas perfeições in- Ci 

finitas ê' 
De ter abusado de vossos dons e beneficios, 0 
De ter renovado os soffi:imentos de Jesus· 

Chri�o, � 
De ter desprezado vossos favores e amizade, >::: 
E sómente por caqsa. de Vós, 
Por incorrer no vosso desagrado , 
Por ser ingrato á vossa bo11dade, 
Nlto pelo temor do castigo, 
Não pela e perança da recompensa, 

ão constrangidamente, 
Mas de ptu·o amor comvosco, 
Pelo respeito devido á. vossa Magestade 

suprema, 
Com o horror que Vos causão todos os pec

cados ,  
D e  tudo me peza, meu Deus, com o mesmo 

pezar com que os antos choraram suas 
falta , 
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Por isso que Vos amo , meu Deus , prometto 
· emendar - me , se me derdes os au.xilios de 
vossa graça, 

De não Vos offender mais desde o presente, 
com os auxilios de vossa. graça, 

De evita.r toda a. occasião de pecca.r , com os 
auxilios de vossa graça, 

De resistir a todas as tentações, com os auxi
lias de vossa graça, 

De reprimir ém mim todos os máos pensamen
tos, com os auxilias de vossa graça., 

De preferir porder tuclo quanto possuo , antes 
que tornar a offender -Vos , com os auxilias 
de vossa graça, ' 

De preferir softi:er tudo, antes que peccar, com 
os auxilias de vossa gl"aça., 

De morrer, antes que tornar a. pecca.r, com os 
auxilios de vossa graça.. 

Padre Nosso, etc. 
ORAQÃO 

0' Deus, que sois a. fonte dos bons propo· 
sitos e das obras santas 1 dai - me a fortaleza 
que hei mister para ter um yerdadeiro arrepen
diment.o de meus peccados , e para emendar 
sinceramente minha. vida. , afim de que possa 
alcançar de vossa misericordia. o perdão de 
todas minhas culpas. A.men. 

8 

Ladainha da Conformidade com a Vontade 
de Deus 

Senhor, tende compaixão de nós. · 

Jesus-Christo, tende compaixão de nós. 
Senhor, tende compaixão de nós. 



http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

-{3 599 E*-
Deus Padre, lá dos Cêos onde estais, 
Deus Filho, Redemptor do mundo, 
Deus Espírito-Santo, 
So.ntissima Trindade, que sois um só Deus, 
Vós , que fazeis servir o mal para. gloria. 

vossa, e felicidade dos ju.sto , 
Vós, que sa.beis melhor que ninguem, o que 

me convêm, 

g a .... e. !:. 
Q 
"" .. 
" 
�-vós ' que sempre tendes tido a meu res

peito uma sollicitude paternal, 
Em todas as causas e occasiões, faça-s e  a vos-

sa vontade e não a minha. 
Na riqueza e na indigencia, 
Na hom·a. e no discredito, 
Na alegria e na tristeza, 
Na saude e na. enfermidade, 
Na consolação e no desgosto, 
Na prosperida.de e na desgraça., 
No que me respeita a mim e a meus pa-

rentes, 
A meus amigos e a meu proximo, 
A minha hora e decoro, 
Em todas minhas faculdades, 
Em todos meus sentidos, 
Em meu corpo e em minha alma, 
Ainda quando isto fosse contrario á. natureza, 
Ainda quando ofl'endesse meu amor proprio, 
Ainda quando fosse incomprehensivel á 

minha razão, 
Sómente por amor de Vós, 
Por causa de vossa satisfação divina, 
Porque vossa vontade ê a regra de toda 

virtude, 
Porque vossa vontade é a fonto de toda 

perfeição, 
Segundo o exemplo de J esus-Cln'isto, 
Segundo o exemplo de todos os Santos, 
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Em tudo e por tudo, Senhor, se faça a vossa 
santíssima vontade. Padre Nosso, etc. 

ORAQÃO 
Permitti, Senhw, que em todos os successos 

e circumstancias de minha vida eu reconheça 
sempre vossa divina vontade, que a adore re
verente , e que nunca. d'ello. me aparte. Con
cedei - me o bem ainda quando Vol - o não pe
disse ; e negai-me o mal, ainda quando preten
desse alcançai-o. Nos dias venturosos de mi
nha vida, devo amar-Vos por gratidão ; nos de 
a.fllicção e desgosto por humildade e resigna
ção :  e em todo o tempo, por fidelidade e obe
diencia. Auxiliai-me, Senhor1 com vossa graça ; 
que ajudado com ell a, fare1 no mundo obra 
meritorias, e gozarei no Céo o premio da. vir
tude , que s.ois Vós mesmo , por toda a eterni
dade. Amen. 
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