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desvendando-lhe novos horizontes. Dando-lhe uma clara e 

profunda consci~ncia de que seu verdadeiro problema é o ho 

mem, e não o cosmos, como na· filosofia pré-cristã, o Cris

tianismo evidenciou que o problema do homem não está subo~ 

dinado ao do cosmos, mas, ao contrário, este é que está 

subordinado ao do homem. 

A filosofia grega e, sobretudo, a aristotélica 

era geoc~ntrica. Sua metafisica, - a metafisica do cosmos, 

- tinha caráter naturalistico. Com o Cristianismo, a fi

losofia é antropoc~ntrica, o que significa dizer é teoc~n

trica. Sua metafisica, - ~ue é ,a metafisica da vida espi

ritual, -tem caráter es~iritualistico. Com o cristianis

mo, a filosofia passou a ser, de fato, o estudo do homem e 

.do homem integral. 

Sem considerar a Filosofia como prolongamento da 

Teologia, mas considerando esta, a Ci~ncia de Deus, como I 

nos foi dada a conhecer pela Revelação, acima da Filosofia, 

que lhe é submetida não em seus principies ou em seu desen 

volvimento, mas em suas conclusões, sobre as quais a Teolo 

gia exerce contrtle, - Samuel compreendia agora porque fa

lhavam tão fragorosamente muitos pensedores de indiscuti -

vel valor e saber, que se aventuravam a construir, ap6s o 

advento do Cristianismo, doutrinas filos6ficas ignorando o 

pr6prio Cristianismo. Seria como se um "cientista" se J.a.a 

çasse a for~lar uma teoria sobre o sistema solar, ignor~ 

do o sol •••• 

las, nada mais interessava agora a Samuel. Ele 

se sentia feliz, imensamente feliz, como nunca até então 

estivera. E o motivo era simples:- ele encontrara no Neo

!"Omis-mo, afinal, o Caminho para a 'Verdade. 

-o-o-o-

--
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VIII A VERDADE -
1 

Sim, Samuel se s entia feliz, muito feliz, por ter 

fina lmente encontrado o Caminho para a Verdade. Como se 

fosse o maior r esponsável pela construção do imponente edi 

ficio da Neo-Escolástica, ele se sentia filosoficamente re~ 

lizado. Nada mais precisava aspirar na vida ••• Ou preci-

sava?l Uma pequenina dÚvida infiltrou-se nos escaninhos 

de sua mente e, pouco a pouco foi crescendo ••• crescendo 

••• a ponto de se tornar uma preocupação constante. Ele 

se sentia convencido de que a Verda de estava com a Escola 

Neo-Tomista, que era a filosofia do Cristianismo. Mas, o 

-Cristianismo nao se apresenta como uma filosofia. Crist~, 

verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, vie)fra ao mundo, não 

para lançar mais uma escola filos6fica, mas sim, para fun 

dar uma religi~, revelada por Deus, para redenção da hu

manidade. Sntão, não lhe bastava possuir a Verdade filo

s6fica para se sentir realizado?l Seria necessário pos-

suir também a Verdade de Fé, que, no fundo, era a mesma 

Verdade filos6fica e se resumia numa palavra apenas:-Cri~ 

to?1 ••• 

Não seria menosprezar a Filosofia, a Sabedoria 

Humana, pretender colocá-la ~ sombra da Religião, como se 

não fosse ela suficiente para responder às perguntas so

bre a Ciência das coisas divinas e humanas e de suas cau-

sas?: 

E, como resposta, lembrou-se Samuel das palavras 

lidas em Balmes, em sua "Hist6ria de la Filosofia." 

2 

"La filosofia no muere ni se debilita por estar a 

la sombra de la re~igi6n, antes bien se vivifica y fortal~ 

ce; el ·espíri tu nada pierde de su brio, antes vuela con 
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más osadía y soltura cuando está seguro de que no se puede 

extraviar. Al que quieire ser fil6sofo sin abandonar la 

reli gi6n, sele imponem condiciones, es verdad, pero.-iQué 

condiciones tan felices: No ser ateo, ni materialista, no 

ser fatalista, . no negar la moral, no negar la inmortalidad 

del alma:-~,Y es por ventura ofuscar la raz6n el prohibirle 

que empiece por sumirse en el caos, negando a Di os? - t Es 

degradar el espiritu el Tedarle que se niegue a si propio, 

confundiéndose con la mataria? -JEs afear el alma el prec1 

sarla a admitir una cosa tan bella como el orde moral? 

;Es esclavizar al hombre el imponerle la obligaci6n de re

conocer su propia libertad? -~Es apocar el alma el preci -

sarla a reconocer su inmortalidad? Dichosa obligaci6n la 

que nos preserva de ser ateos y de confundimos con los . 

brutos. 

Salvos los grandes princípios que no puedem ne

garse ni en relig16n ni en filosofia, so pena de degradar 

la naturaleza humana, -~en qué coarta la fe el vuelo de 

la inteligencia? iSan Justino, San Clemente de Alejandria, 

San Agust1n, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Descartes, 

Bossuet, Fanel6n, Malebranche - no encontraron regiones f! 

los6ficas donde extender las alas de su genio? -~Necessi -

táis más espacios que ellos? -&Sois más grandes que Leib 

nitz quien, nacido y educado en el protestantismo, recorre 

en todas direcciones los espacios de la ciencia, y, lejos 

de encontrar nada contrario a la verdad cat6lica, se sien- ~· 

te atraido hacia ella, como a un inmenso foco de vida y 

de luz?" 

"Además, el conocer de antemano y con toda certe

~a las verdades funaamentales re~ativas al hombre, al mun

do y a Dios, en vez de danar a la profundidad del eiamen 

filos6fico, la favorece; jamás, entre los antiguos, se ele

v6 la filosofia a1 a~to grado a , que ha llegado después de 

- - - - -=·--=----~ 
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la aparici6n del cristianismo. La existencia de Dios, su 

infinidad, su providencia, la espiritualidad del alma, su 

libertad, su inmortalidad, la diferencia entre el bien y 

el mal; tod~s las relaciones morales en su inmensa ampli

tud, han sido tratadas en las escuelas de los fi16sofos 

cristianos con una sublimidad que assombraria a Plat6n y 

Arist6teles. En las regiones de la metafísica y de la m~ 

ral, el espiritu humano se muestra tanto más poderoso,cu~ 

to más participa de la influencia del cristianismo." 

3 

Embora autOnomas, filosofia e religião não se ex

cluem, não se opõem, nem uma pode ignorar a outra, pois re~ 

pondem ~s mesmas ' perguntas capitais por métodos diferentes • 
. 

Lembrava-se Samuel de ter lido, em Pascal, uma frase lapi-

dar:- "0 Último passo da razão é conhecer que há uma infi-

nidade de coisas que a ultrapassam." 

Com efeito, observou Samuel, como é pouco aquilo 

que é realmente acessível ~ intelig~ncia humana. Recorda

ra-se Samuel de ter lido na "Crítica da Razão Pura", do i!! 

suspeito Kant uma confirmação desta verdade:- "Querer re

solver todos os problemas e responder a todas as perguntas, 

seria arrogância despudorada, presunção e vaidade tão sem 
limites, que a pessoa mereceria que se lhe negasse imedia-

tamente toda a co~iança." 

Assim, era bem compreensível para Samuel a ironia de 

Shakespeare, atribuindo ao seu personagem Leonato, nQ 5Q ato 

da comédia "Muito barulho por pouca coisa", a observação 

de que até hoje não houve um fil6sofo que fosse capaz de 

suportar com paci~ncia uma dor de dentes, embora tenha fa

lado a lÍngua dos deuses e zombado da dor e do acaso como 

de um nada." 

Como conseqüência da imperfeição humana e da fra-

queza dos .nossos conhecimentos,observou Samuel, como é g~ 
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de a distância, no campo da Filosofia, entre os objetivos 

alcançados pelos fil6sofos e as metas por eles visadas. A 

Filosofia, portanto, possui pouca força para realizar, por 

si s6, as normas éticas , na vida prática; seus limites pr~ 

vam, assim, a nossa extrema necessidade de auxilio e salv~ 

-çao. 

Samuel convenceu-se duma verdade:- mais alta à o 

que a mais alta ciência humana, a Filosofia, havia a ciên

cia pr6pria de Deus, a Teologia. 

Enfim, precisava ele também dedicar-se ao estudo 

da Religião?: ••• 
.., 1 r 

E, ao simples enunciado mental da palavra religião, 

o "homem velho", ainda vivo em Samuel, o ateu teimoso que, 

durante vinte anos, se manifestava abertamente, agora reqa1 

cado pela aquisição de novos conhecimentos, voltou célere 

h tona, ancioso por se firmar de novo. 

"R 1" .- ?' P 1" .- ?' P - e 1~1ao .•••• or quere 1g1ao .•••• ara que 

serve a religião?! ••• Não poderia o homem, quaisquer que 

fossem suas convicções intimas, permancer feliz, inteira -

mente realizado e livre de qualquer v:!nculo religioso?! ••• " 

-"Para que serve a religião?l ••• " -insistia dia-

belicamente o "homem velho", azucrinando os ouvidos de Sa

muel. 

Este não hesitaria em dar uma resposta pronta e 

r:íspida em seus "bons" tempos de materialista ••• Diria,eB 

tão, que a religião de nada servia e, ao contrárioJ era um 

estorno e um obstáculo à "livre" expansão de sua filosofia 

de vida, cujo fim consistia exclusivamente no prazer e em 

procurar os meios para atingi-lo. 

~as, a~ora, qu~ ele, Sa~uel Stein, à lu~ da esco

la neotomista, estava filosoficamente convencido da exis -

tencia de Deus, - o Ser Supremo e o Criador de todas as 

coisas,- - a origem e o fim do todo ser criado, inclusive o 
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homem, perguntar para que serve a. religião, equivale a peE 

guntar para que serve Deus. De fato, sendo Deus nosso Cria 

dor, Senhor e Supremo Legislador, não podemos ignorá-lo,mas, 

ao contrário, devemos, por uma questão de justiça e grati -

dão, reconhece~ e prestar homenagem à nossa feliz sujeição. 

E, justamente, religião nada mais é que o reconhecimento do 

respeito e a obediência devidos a Deus. 

O problema de Deus e da religião, tese fundamen -

tal da pesquisa filos6fica, é, pois, o problema central da 

existência humana, de cujo desfecho depende a nossa orien

tação na vida, como seres racionais, que somos e não como 

brutos irracionais. Dai a razão pela qual o problema de 
.... 

Deus foi sempre o centro das preocupaçoes espirituais de 

todos os povos e em todos os tempos. 

De fato, a simples visão panorâmica da hist6ria da 

humanidade, observou Samuel, destacava ser o sentimento re

ligioso como que ina to no homem, cuja vida é assim impregn! 

da, de qualquer maneira e sob qualquer forma, por aquele 

sentimento. Não há povo, por mais selvagem que o seja, que 

não tenha a "sua" religião. 

Encontra-se, pois, o sentimento religioso em to -

das as coletividades, quer sejam as sociedades mais avanç! 

das e progressistas, quer sejam as tribus mais primitivas, 

mesmo que, para estas, as "divindidades" sejam o sol, a 

lua, o raio e o trovão ••• A religião~ o vértice da ativi 

dade humana. 

Augusto Comte afirmara que o sentimento religioso 

é caracteristico da espécie humana. Em obra relativamente 

n~va de QUATREFAGES DE BR~U, lera Samuel interessante e 

insuspeita afirmação daquele naturalista e antropologista: 

"Procurei o ateismo em toda a parte, com o máximo 

cuidado~ e não o encontrei em parte alguma, senão em esta-
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do errático, em algumas seitas filos6ficas das nações mais 

antigamente civilizadas." 

O sentimepto religioso sempre foi, ainda é e cons 

tantemente será a prepcupação geral da humanidade. O ate

ismo s6 existe em indiVÍduos isolados e, quase sempre, por 

motivos pessoais e transi t6rios_:- uma crise religiosa na 

juventude; um ambiente familiar ou social impregnado de in 

diferença religiosa; uma formação defeituosa, como fOra o 

seu caso ••• Agora, entretanto, que ele, Samuel Stein, se 

sentia com perfeito conhecimento de causa, convencido de 

que a religião é o mais forte interesse da vida humana,co

mo uma obrigação indeclinável e, também, uma fonte de feli 

cidade, bem poderia ••• E antes que terminasse seu racioci 

nio, o "homem velho11
1 incansável em seu propósito de reto

mar seu antigo doofnio, ressurgiu à tona ••• 

"Isto não prova" - sussurou-lhe, diabolicamente 

ao ouvido, o "homem velho" - "que você deve abraçar forço

samente o cristianismo, s6 porque você gostou do neotomis

mo, como poderia gostar dum romance, duma música ou de uma 

fati6ta... Você pode abraçar qualquer religião, pois to

das elas são verdadeiras e igualmente agradáveis a Deus ••• " 

6 
A 

O "homem novo" recordava-se de ter lido em Balmes 

algo a respeito desse assunto. 

•são muitas e muito várias as religiÕes que domi-

nam nos diferentes pontos da terra." - escrevera Balmes. -

"Será possivel que todas sejam verdadeiras? O ~ e o não, 
com respeito a uma coisa, não podem simultaneamente ser a 

verdade. Os judeus ainda eS]?eram o Messias; os cristãos 

afirmam que Ele já veio à terra e cumpriu a missão que ti-

nha de cumprir." 

•os mussul.manos proclamam Maom~ como grande prof~ 
I 

ta; os cristãos acusam-no de impostor. Os cat6licos admi-
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tem a infabilidade das discussões da I gre ja em matéria de 

dogma e de moral; os protestantes negam esta infabilidade. 

Ora, a verdade não pode ser e deixar de ser ao me smo tem -

po: ou uns ou outros se enganam. Pretender que todas as 

religiÕes são verdadeiras é, portanto, um absurdo. Ainda 

mais, todas as reliGiÕes se proclamam descidas do céu. A 

que conseguir provar esta origem essa será a verdadeira;as 

outras não passam de ilusão e engano." 

E Snmuel, que fOra um 6timo aluno de Farmacologia 

e Terapêutica Clinica, conhecedor profundo das indicações 

e contra-indicações dos recursos terapêuticos postos à di~ 

posição do clinico pela Farmacopéia, formulou mentalmente 

uma comparação. Considerar todas as religiÕes como boas e 

verdadeiras, seria agir como um insensato que, no auge de 

uma crise aguda de mal grave, r esolvesse tomar qualquer re 

médio ao seu alc8nce, nas prateleiras de uma farmácia, sob 

a alegação de que "todos os remédios são bons ••• " 

"Será possivel," - escrevera Balmes, - "que todas 

as religiÕes, que todos os cultos sejam aeradáveis a Deus? 

Mas a Verdade infinita não pode amar o erro; mas o mal não 

pode agradar à infi nita Bondade. Afirmar, portanto, que 

todas as religiÕes são igualmente boas , que por meio de cu1 

to, qualquer que seja ele, o homem preenche seus deveres 

para com Deus, é blasfemar da verdade, é insultar a sabed~ 

ria e bondade do Criador." 

De fato, ponderou Samuel, não poderia ser agradá

vel a neus, por exemplo, uma relieião que permite ou, pelo 

menos, assiste indiferente ao morticinio, por inanição,fr~ 

to de fome coletiva, de milhares de indiv!duos, verdadei -

roa p~rias da sociedade, que nascem, vegetàm e morrem como 

animais desprez!veis, nas sargetau das vias públicas, sem 

o menor resqu!cio de dignidade humana, ao lado de fortunas 

fabulosas, enquanto permanecem "intocáveis" as -vacas ••• por 
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serem animais saGrados ••• 

E o "homem novo" recalcou novamente o "homem ve -

lho" ••• 

1 
Sim, Samuel estava agora convencido de que não es 

taria espiritualmente realizado, enquanto não satisfizes -

se a necessidade de dar uma solução plena ao problema da 

vida, enquanto não tivesse uma orientação religiosa, ~ue 

lhe respondesse de forma integral todas as exigências ins~ 

primiveis do homem, se este não desejar se conf undir com 

os irracionais. Aceitando, em principio, o Cristianismo 

como bússula, procurou ainda Samuel, por uma qúestão de h~ 

nestidade pessoal, escolher o melhor caminho que lhe pude~ 

se ser oferecido. 

Mas, o que é a Religião? Santo Agostinho já a de -
finira:- "RELIGAT NOS RELIGIO OMNIPOTENTI DEO". A Religião 

nos liga a Deus onipotente; essa a sua função essencial. A 

Religião é a homenagem devida ao Criador pela criatura ra

cional; é a relação que o homem tem para com seu Deus. 

Então, uma relig~ão para ser verdadeira precisa 

ter uma origem divina. Uma religião não é uma simples do~ 

trina filos6fica ou política, uma escola literária ou ar-

tistica, para ser "fundada" por qualquer mortal, que se 

julgue um "iluminado" e que, muitas vêzes, assim age por 

motivos pouco dignificantes ••• 

- A Religião não pode ser uma invenção humana, -

concluiu Samuel. 

8 -
Samuel recordou ter lido alhures o epis6dio ocoE 

rido com LAREVELLI~E-LEPEAUX, um dos chefes da República Fran -
cesa, em 1.793. Animado com o latrocinio das igrejas e a 

matança de sacerdotes, pensou o "grande homem" em fundar 

uma "nova religião" para fazer concorrência ao catolicis-



( ' -
~' 

I ~~ 

- 115 

mo. 

-"Chegou a ocasião de destronar a Jesus Cristo, 

como já destronamos a Luís XVI. Vou fundar uma 11 religião" 

inteiramente nova e em pleno acordo com o progresso." 

E ~urgiu uma "nova religião", bela, ri sonha , lin

da, encantadora, poética, florida,, festiva, cOmoda , filo

s6fica , filan tr6pica , um verdaceiro mimoJ.. Tudo que a im~ 

ginação humana puuesse conceber para atrair "crentes", lá 

estava na "nova religião" inventada por LAREVELLI!i;RE-LE-

PEAUX ••• 

No fim de alguns meses, o "grande inventor", des!: 

nimado com o insucesso de sua "genial invenção", procurou 

Napoleão Bonaparte, o homem-forte que começava a surgir dos 

escombros fumegantes ·e sanguinolentos da Revolução. 

-Quem o diria, cida dão general '!? A minha relig;ão 

tão linda não pega1 
-

. - Cidadão colega, - respondeu Bonaparte, com um 

leve sorriso irônico, - deseja realmente f azer concorrên 

cia a Jesus Cristo?l ••• Pois bem, há um único meio. Fa-

ça-se crucificar numa sexta-feira e ressuscite f no domingo ·.~·. 

= 
Samuel concordava inteiramente com a opinião do 

Grande Corso. Qualquer "fundador" de religião, para com 

provar ser esta de origem divina, "CONDITIO SlllE QUA NON" 

para ser aceita como verdadeira, deveria sujeitar-se volu~ 

tariamente a uma "VIA CRUCIS":- passar muitas horas, ~no_! 

te, em longa agonia a suar sangue, com pleno conhecimento 

dos fatos vindouros: submeter-se, sem um gesto de reação 

ou uma palavra de queixa, a uma série de humilhações, an

dan~~ ~e Herodes para Filato~; receber, durante uma hora, 

cinco mil chibatadas com azorragues de correias finas, cu

jas extremidades tenham ag~ilhÕes de ferro, manejados por 

sessenta algozes fortes, resistentes e desalmados, revez~ 

~G se 
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do-se de dois em dois; ser coroado com uma dolorosíssima 

coroa de espinhos; subir uma elevação, com uma cruz de cem 

quilogramas às costas ; ser crucificado entre sofrimentos 

atrozes e sob o vozerio insurdecedor da turbamulta a sol 

tar blasfemias . e imprecações; e, finalment e, ressucitar ao 

terceiro dia ••• 

Quem assim o fizesse seria realmente o fundador de 

uma religião verdadeira por ser de origem divina. 

Mas, Samucl s6 conhecia um único homem, que assim 

procedera: - J esus Cristo. Como conseqüência, seria sua 

obra, o Cristianismo, a única Relieião verdadeira, manife~ 

tada por Deus, através da Revelçção do Antigo Testamento e 

a Revelação do Novo Testamento. 

10 
z;Ts 

Na revelação pre-cris tã destacava-selogo o dogma 

mais import ante:- o monoteismo em sua mais pura feição éti

co-religiosa, professado por um único povo,- pelo "seu" po-

vo, como dizia orgulhosamente Samuel, - afastado que fôra 

Abraão de toda convivência pagã com povos circunvizinhos, 
,_ 

entregues ~ idolatria. 

Outro ponto importante da Revelação velho-testa -

mentária era o Decálogo, que Tieus promulgou no Monte Sinai 

por intermédio de Moisés, e que Jesus interpretou e aper

feiçoou no Sermão da Montanha, confirmando suas palavras: 

"Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. 

Não vim para os abolir, mas para levá-los ~ perfei

ção. Pois em verdade vos digo: passarão o ceu e a 

terra, antes que desapareça um traço da lei." 

·'Finalmente , consumava-se a Revelação pre-cristã 

nas Profecias mess iânicas , que culminaram nas visões dos 

Profetas, entre os quais Isaias, o maior de todos, é o Evan 

gelista do Antigo Testamento, no dizer de São JerOnimo• 
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Na Revelação do Novo Testamento destaca-se logo 

o mistério profundíssimo da Encarnação, definida por são 

Paulo: "eocândalo para os judeus e loucura para os gen-

tios." 

A Revelação Cristã é o fim de todas as Revela 

çÕes divinas, como também sua consumação. Jesus Cristo é 

mais que um Profeta ilumina do, pois, é o Messias, o Filho 

unigênito de Deus. 

Em clara demonstração de que a predestinação me~ 

siânica do povo de Israel não significava que Deus tivesse 

excluido da salvação os demais povos e nações, Jesus veio 

dar nova orientação às idéias messiânicas de seu povo, cu

jo exagerado nacionalismo s6 via em Javé um Deus nacionai 

e exclusivo. 

Concordand o plenamente com o fil6sofo judeu Spi

noza, Samuel t ambém reconhecia as principais contradiçÕes 

do judaismo:- a contradição entre o Deus universal e seu 

"povo eleito": a contradição entre o Deus monoteísta e un1_ 

versal e o aspecto sob o qual Ele se apresenta na religião 

judai ca - como um Deus legado somente a um povo, o "povo / 

eleito", um Deus !la cional e privativo. 

E numa explícita e precisa intenção de deixar na 

terra um verdadeiro corpo social, exterior e visível, gua~ 

da e propagador de sua doutrina, Cristo não trepidara em 

fundar a "SUA" Igreja, com as palavras ditas ao Pr:Íncipe 

dos Ap6stolos: 

"Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a mi

nha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão connra 

ela. Eu te darei as chaves do Reino dos céus, e tudo o que 

ligares _na terra, será ligado nos céus, e tudo que desliga

res na terra, será desligado nos céus." 

12 -
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12 --E a proya irrefutúvel de que Jesus fizera de Pe-

dro o primeiro Pastor tle toda "SUA" I greja, dando-lhe a 

primázia, c?ntinuada em seus sucessores, os Pontífices Ro

manos, tinha Samuel no Evangelho de São João, ao descrever 
-

o Evangelista o encontro do Salvador com seus discípulos , 

na Praia de Tiberíades, ap6s sua Ressurreição: 

"Qllando acabaram de comer, perguntou Jesus a Si

mão Pe dro: - "Simão, filho de João, tu me amas, mais do que 

estes outros?" - Ele respondeu: - "Sim, Senhor, tu sabes 

que eu te amo." Disse-lhe Jesus - "Apascenta os meus cor

deiros". Pela segunda vez, pereuntou Jesus: - "Simão, fi

lho de João, tu me amas? "Pedro respondeu-lhe:- "Sim, Se

nhor, tu sabes que eu te amo. "Jesus lhe disse:- "Apascen-

ta as minhas ovelhas." -Pela terceira vez, perguntou-lhe 

Jesus:- "Simão, filho de João, tu me amas? -"Entr.istecen-

do-se Pedro por ter Jesus lhe perguntado pela terceira vez: 

- "Tu me amas?" - disse:- "Senhor, tu sabes tudo; tu sabes 

que eu te amo." Dis se-lhe Jesus:- "Apascenta as minhas ove 

lhas." 

Compreendia Samuel perfeitamente as palavras de 

Jesus. Os "cordeiros" são os fieis e as "ovelhas" são os 

pastores espirituais, todos sujeitos ao Pastor Supremo,que 
~ 

é Pedro, o primeiro Pastor de toda a Un1ca e Verdadeira 

Igreja de Cristo. 

Samuel não tinha mais a menor dÚvida de que Je 

sua fundara uoa · s6 Igreja, que deve possuir inteBralmente 

a ~ doutrina, afim de, com ela, santificar todos os ho

mes e conduzí-los à bemaventurança eterna. A única verda-
, 

deira ~greja cristã era, pois, a Igreja de Pedro e dos Apo~ 

tolos:- a Igreja Cat6lica Apost6lica ~omana. 
I 

Entre os in6meros depoimentos de sábios, cienti~ 
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tas, intelectuais de renomado valor, que haviam chegado 

ap6s demorados estudos e investisaçÕes, à mesma conclusão, 

destacava Samuel, por ser demasiado concludente, a confis

são, no fim de sua vida, do incrédulo Aeostinho Thierry,n~ 

tável historiador e membro da Academia Francesa: 

"Vejo, pela hist6ria, a necessidade manifesta de 

uma autoridade divina e visível para o desenvolvimento da 

vida do gênero humano. Ora, tudo quanto existe, fora do 

cristianismo, nada vale. Ademais, tudo quanto existe fora 

da Igreja Cat6lica, é sem autoridade. Portanto, a Igreja 

Cat6lica é a autori dade que procuro, e a ela me submeto." 

li 
Outro motivo de admiração de Samuel pelo catoli-

cismo, ainda que não foss e ele o único e verdadeiro cami.

nho a Cristo era o culto de Maria, que s6 era tributado na 

Igreja de Pedro. 

Sua primeira conseqüência, aos olhos àe Samuel , 

era a dignifica ção da mulher. Sabia ele com que rigor fO

ra sempre aplicada a sentença divina, dirigida à mulher:

"Serás sujeita ao homem." Na sociedade antiga ela não ti

nha personalidade civil: não podia comprar, nem vender,nem 

comparecer em Juizo. Estava Samuel informado de que, na 

época atual, alGuns 'povos arabes conservavam as mulheres 

afastadas da vida religiosa, interdizendo-lhes a entrada 

nas mesquitas. 

Cristo, que reabilitara a criança e o pobre, re~ 

bilitou também a mulher, lembrando ao homem, - demasiado 

inclinado a abusar da pr6pria força, quando da confecção 

de seus duros c6digos, feitos pelos homens e para os ho-

mens, - que a mulher nã-o foi criada para ser soa escrava, 

mas sua auxiliar:- "Uma auxiliar semelhante a ele", diz o 

~"nesfl·~~ 

"A mulher é a gl6ria do homem" - escreyera são 
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Paulo em sua primeira Epístola aos 

".A mulher é a primeira obra do Universo", - dis

sera Gotthold-Ephraim Lessing, célebre dramaturgo e críti-

co alemão. 

"A mulher é o símbolo de ternura e amor,"- de-

clar ara o nosso romântico Jos é de Alencur. 

15 

E Samuel r ecordava o que, sobre a mulher, escrevera 

Alexandre Herculano, "o poeta mais filos6fico, o novelista 

mais erudito, o histor~ador mais conscienóioso, o pensador 

mais profundo que teve a nação portuguesa" no século XIX, 

no dizer de Romero Ortiz'. E Samuel procurou entre seus li 

vros o romance hist6rico "Eurico, o Presb:ftero" para reler: 

"Dai às paixões todo o ardor que poderdes, aos praze 

res mil vezes mais intensidade , aos sentidos a máxima eneE 

gia e convertei o mundo em para:fso, mas tirai dele a mu -

lh~r, e o mundo será um ermo melanc6lico, os deleites se -

rão apenas o prelúdio do tédio. Muitas vezes, na verdade, 

ela desce, arrastada por n6s, ao charco imundo de extrema 

depravação moral; muitíssimas mais, porém, nos salva de n6s 

me smos e, pelo afeto e entusiasmo, nos impele a quanto há 

de bom e generoso. 
~ 

Quem, ao menos uma vez, nao creu na e-

xiPtência dos anjos revelada nos profundos vestígios dessa 

existência impressos num coração de mulher? 
.... 

E por que nao 

seria ela, na escala da criação, um anel da cadeia dos en

tes, presa, de um lado, à humanidade pela fraqueza e pela 

morte e, do outro, aos espíritos puros pelo amor e pelo 

mistério? Por que não seria a mulher o intermédio entre o 

céu e a terra?" 

"Examina bem a consciência, e dize-me qual é, para 

os corações puros e nobres, o motivo imenso, irresistível 

das ambiçÕes de poder, de opulência, de renome? ~ um s6-

a mulher: é e sse o termo :final de todos os nossos sonhos, 
-de todas as n ossas esperanças, de todos os nossos desejos." 

"Tira i do mundo a mulher e a ambição desaparecerá de 

todas as almas generosas." 
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Afora qua lquer sentimento menos confessável, Sa

muel se acostumara a respeitar a mulher, como conseqtiência 

da veneração quo dedicura à sua progenitura . Embora com 

pouca idade, mas muito observador e perspicaz, gr a vara bem 

em sua mem6ria os primeiros tempos, .duríssimos , em que ·rvrau 

r!cio Stein c sua esposa Sara iniciavam o árduo trabalho 

de lançar os ~rimeiros alicerces do Dort0ntoso edif:Ício 

construido por seu pai. Mais tarde, quando começavam a 

surgir os primeiros frutos , o mal repentino, brutal, .arra-

~ad~~ ' que , em poucas semanas , levara sua mae, apesar de 

todos os esforços feitos pura salvá-la . 

Perfeitamente cons ciente da gravidade de seu es-

tado, Sara j amais manifestara o menor s entimento de revol

ta ou desespero . Inconformados , entretanto , com a perda 

irreparável , s eu esposo e seu filho afastaram-se de Deus e 

da sinagoga. 

-E foi com o pensamento em sua mae que Samuel pr~ 

curou reler, em velha revista madrilena, um trabalho de de~ 

conhecido autor esp3nhol, intitulado ''LA r~7UJER": 

17 

"-jLos grandes hombres construyen puentes ytor

res, pero lo que eleva o hace caer a un pueblo son sus mu 

jeres: -íEs una veràad : - Roma uomin6 el mundo con sus ejeE 

citos invencibles, pero el dia em que comenz6 la degrada -

ci6n de sus costumbres fnmiiiares , hasta entonces severas 

y austeras, comcnz6 t ambién s u desmoronamiento polftico y 

militar. I\hs que ·a los hombr~ s , cabe a las mujeres romanas 
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la responsabilidad de no haber sido hecha, en el regazo de 

sus hogares, una barrera fuerte contra la corrupci6n de cos 

tumbres, f a tal a los de s tinos de la Patria." 

"Napole6n condujo sus ejercitos, casi siempre 

victoriosos, de las arenas torridas de Egipto a las plani

cies heladas de Rusia, llevando en su bagaje las conquis -

tas democraticas de la Revoluci6n; pero fue por las manos 

de una pobre mujer, de una modesta campesina, Juana de Arco, 

que Francia se libert6 del dominio inglés." 

"Espana, la indomable Espana, la Espana eterna 

del Cid, El Campea dor, dib al mundo, -;Bendito sea Dios!

la figura admirable de Tereza de Jesús, doctora de la Igl~ 

sia, Santa y Sabia, una de las mayores gl6rias de la I gle

sia de Dios". 

"De la importancia de la mujer en la vida de los 

hombres y de los pueblos, un ultimo ejemplo, - y el más con 

vincente. Dios omnipotente cuando tomb la forma humana con 

el nombre de Jesus, Hljo de Dios, pues era, en realidad 

Dios y Hombre, podia absteners e de nacer de una mujer. Fe

ro no lo quiso y esgogio una pobre virgen para la gloria de 

ser "La Madre de Di6s)." 

"Y asi mostr6 a los hombres e a los pueblos la 

~ importancia ue sus mujeres: ~rmanas, novias, esposas, hi

jas y, sobre todo, T!.ladres." -18 
Samuel procurou l er tudo o que havia sobre Mario 

logia:- São Bernardo, a Cí t ara da Virgem; o Seráfico Dou

tor São Boa ventura; o sublime Santo A~ostinho; São Luiz 

Maria Grignon de llontfort, e, principalmente, Santo Afonso 

de Lig6rio, o Doutor de Maria, cuja Mariologia e de uma se

gurança doutrinaria e de uma beleza inexcedíveis. 

Samuel compreen deu per feitamente a r azao de ser 

do culto de Maria, que não é uma a doração, como a que tri-



122 -

butamos à huoanidQde de Cristo, por estar liBada à sua di

vindade pela união hipostática. O culto de rJaria é uma h.!~ 

perdulia, que lhe prestamos por ter cooperado no mist~rio 

da Encarnação. 

Embora possuidora de dons sobre-naturais, Maria 
-

Santíssima não deixa de ser uma criatura, mas uma criatura 

excepcional, pois é a única que conservou o estado de peE 

feição e pureza em que Deus criara o primeiro l1omem no Pa 

raiso terrestre . Re~resentando, pois, o ideal ~tico-religi~ 

so da humanidade , em Maria Santissima se r eflete a perfei-

ção de Deus. Como conseqU~ncia, jamais conseguirá algum 

mari6fobo passar a esponja do esquecimento sobre o vulto 

suavemente imant~dor de Maria. 

Por ser a Mãe de Deus e a mais santa de todos os 

santos e anjos, Samuel passou a tributar h Maria a mais ~ 

ta admiração e a crer em sua poderosa intercessão junto a 

Jesus. E, revendo o Evangelho segundo São João, Samuel r~ 

cordou a palavra sublime de Jesus a Maria, do alto da cruz: 

"Mulher, eis ai o teu filhol" - indicando João 

e nele toda a humanidade. Depois, ao discipulo amado, o 

Ap6stolo do Amor, disse Jesus: 

"Eis ai a tua Mãe!" 
. 

Então, a té ele, Samuel Stein, - com todo seu pa~ 

sado de ateismo, incredulidade e materialismo, o persegui

dor acérrimo de cat6licos, o gosad or insaciável da vida de 

desregramentos , o amante descomedido do prazer carnal, o 

apedrejndor de semina~istas, o inimigo rancoroso de negros , 

arabes e radres, o "Terror da Lapa", - seria também filho 

de Maria Santissima?! ••• 

- 19 • 

E s6 agora Samuel compreendia perfeitamente a r~ 

-zao do orgulho de que tanto se úfanav~: - O orgulho de ser 

Judeu! I 
i 
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Não era apenas por ter o "seu povo"dado ao mundo, 

no passado, em todos os dominios do espirito, - ciência, ~ 

te, política, literatura, - homens de talento superior, co-

mo: 

- Flavius Josàphe, historiador do primeiro século 

da era cri s tã, q_uc escrevera a hist6ria do povo judeu, des

de suas origens até Nero, mencionando a existência de Cris-

to e do movimento relie ioso donde su~giu o Cristianismo. 

Deixara também uoa notável apologia do povo judeu - 11 CONTHE 

AFION". 

- Moisés Mai monide, rabino, médico, matemático e 

fil6sofo, cuja filosofia, neo-plat~nica e aristotélica,foi 

por vezes, utiliza da por Santo Tom&s de Aquino, e lhe con

feriu o título de Arj_s t6teles dos Judeus, como um dos seus 

maiores fil6s ofos. 

- Baruch S~Jinoza, verc1adeiro di s ci:pulo de Descar

tes, que, como acentuou Leib~itz, se limitou a cultmvar as 

sementes do cartesianismo. Apesar das falhas flagrantes de 

sua teoria p~nGoista, Spinoza, pelo seu talento, exercera 

profunda influência em sua época, sobretudo na Alemanha • 

- Henrique Reine, de discutível e contrad it6ria 

pers onaliduae, cujos contrastes profundos:- alegria e tris 

teza, fé e ceticismo, entusiasmo e razão, ternura e cruel

dade, - fi zeram-no um dos maiores poetas líricos da Alema-

nha. 

- Benjamin Disra~li, o extraordinário político 

inglês, a quem ficou devendo a Rainha Vit6ria um dos perío

dos mais brilhantes da Hist6ria da Inglaterra. 

- Moisés Mendelssobn, escritor e fil6sofo alemão, 

amigo e discipulo de Lessing, autor de várias obras de de~ 

taque sobre judaismo e filosofia, a quem chamavam o "S6cra 

tes germânico." _ 

- Felix Mendblssohn compositor alemão, músico ~re-
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coce como r.:rozart, um dos maiores pianistas de sua época, 

bem como 6timo toca dor de violin8, viola e 6rgão e exímio 

maestro re[~entc de orqu estra, de C). uem disse N'ietzsche :-"A 

música de Mendelssohn é a música do bom gosto por tudo o 

que o pas sado .nos leeou: ela olha sempre para trás." Sua 

obra é das mais agradáveis produzidas pelo romantismo al~ 
..., 

mao. 

- 20 -

Seu orgulho de ser juàeu não era apenas porque 

"seu povo" continuava a dar ao mundo fi guras exponenciais 

em todas as esferas da atividade huoana, tais como seus 

con tempOraneos : 

- l~chel Bréal, fil6loeo e orientalista francês, 

conhecido por n ot áveis trabalhos de lingttística comparada 

e por ser o criad or ae semântica em França. 

Georges de Porto-Riche, poeta e dramaturgo fran 

cês, cuja obra, quase sempre de um realismo violento e mo

derno, exerce uma r eal influência sobre a arte dramática 

contempor~nea. 

- Os irmãos Reinach, todos franceses: Joseph, po 

litico e publici s ta, que, há bem pouc o tempo, se destacara, 

ao lado de Clemenceau, Jaures e Zola, em defe sa da justiça 

e da verdade no vergonhoso caso Dreyfus; - Salomon, arque~ 

logo e fil6logo de valor; - Théodore, político e t ambém ar 
' que6logo, a utor- de uma "HISTOIRE DES ISR.AtLITES." 

- Siemund Freud, psiquia tra nas cido em Treiberg, 

que, com seus primeiros tra balhos sobre psicanálise, come

çava a exercer erande i nfluência na psiquiatria e na lite-

ratura. 

- Lucien Lév.y - Bruhl, f il6s ofo francês, que co-

meçava. a sureir, com suas primeiras obras de filo sofia,co

mo um dos chefes da escola sociol6gica na França. 
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Jac~ues Hadamard, eminente matemático francas, 

professor em Sorbonne e no Col6Gio de França, autor de no

táveis trabalhos científicos. 

- Le6n Brunsót1vicg, fil6sofo francOs, que começ!: 

va a expor suas idéias acerca de um idealismo positivista, 

fundad o sobre a análise matem1tica. 

- Fen1and Gregh, literato francês, poeta neo-clás 

sico e social. 

- Alberto Einstein, matemático e físico a lemão, 

qu~ come çava a sursir como um mete6ro, no firmamento da F1 
sica tãtemática, com suas primeiras idéias sobre a Teoria 

·aa Relatividade. Com acentuado orgulho , Samuel não tinha 

dúviàas em considerar Einstein como um veroadeiro g~nio, de 

quem muito podia e devia esperar a Humanidade ••• 

21 

S6 agora podia S~muel compreende r perfeitamente 
..., 

~ reza o do orGulho de que tanto s e ufanava : - o Or~ulho de 

ser Judeu! Era porque: 

- Antepassado doe judeus fora o Patriarca . Abraão, 

0 Virtuoso o Pai dos Crentes o Pai do Povo de Deus, o 
' ' 

Pai de uma multidão de povo s , a ~uem neus escolheu, a fim 

de que, por ele e :90r seus desce~clentes, se conservassem v1, 

-vas entre os homens a verdadeira fé em um Deus único e oni-

potente, e a esr.crança do Salvador prometido. 

Judia fora Sara, esposa de Abraão, mãe de Isanc, 

- fieura da Icreja Ca t6lica, esposa de Jesus Cristo. 

-·-
- Jlldeu f.Ora Isaae, filho da Grande l">romessa , que, 

subindo à montanha, com a lenha do holocausto é a imaBem 

viva de .Je.sus Cristo, subindo· a C:::dvúrio, ·c-c~:rrego.ndo o ma-

deiro da cruz. 

Judeu fOra Jac6, apelic1uco Israel, o "Vencedor 11 , 

/f - 11 Deus de Abraao que recebeu do ,'. ' a promessa de 

que em um dos seu~ de seencente s serão abençoadas to0as 
' 
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Judia fOra Rebeca, mãe de Jac6. 

Judeu fOra Jo~~, o filho mais querido de Jac6,o 

qual, vendido pelos irmãos, ~ uma imagem de Jesus, vendido 

por Judas Iscariote, e que se torna, depois, o "Salvador do 

Povo". 

Judia fOra Raquel, mãe de José • 

Judeu fOra Moisés, o Libertador, o Legislador, 

o Precursor de Crj.sto, uma das maiores figuras àa hist6ria 

da humanidade, o único a poder f a lar com o Altíssimo, face 

a face, como um homem f ala com um amigo. 

• Judeu fOra Josué, cheio do Espírito de Sabedo-

- Judeu fOra Samuel, um ~rofeta do Senhor, figu

ra de São João Batista, ambos pregndores de penitência en

tre o povo de Israel; - Samuel, o Último Juiz e _precursor 

do Rei Davi, a quem ungiu; - São João 13atista, o Último Pr_2 

feta e precursor de Jesus, a quem batisou nas águas do Jo~ 

dão. 

-Judeu fOra o Rei Davi, o Eleito de Deus, o Ve~ 

cedor do gi Gante Golias, o Rei guer~eiro que bem represen

ta a di&nidade real de Jesus Cristo e a vit6ria ao Salvador 

~obre o mundo e Satan6s. 

Judeu fOra Salomão, o Rei sábio e Pacífico, o 

constrútor do Templo, a quem o 8enhor apareceu duas vezes. 

- Judeu f~ra o Profeta Isaias, o Evan~elista do 

Antigo Testamento, que, setecentos ou .oitocentos anos an

tes, predisse a v·inda de Jcsqs C::..,isto:- "Vma virgem conce-

berá e terá um Filho que se chcmará "Emanuel" ou "Deus co-

nosco". 

- Judia fOra a virtuosa Rainha Ester, esposa do 

rei Assuero, de B~bilOnia, - a ·salvadora dO$ hebreus rema

nescentes na Assíria, - uma fir,ura da Rainha do Céu, llaria 

Santíssima. Sa lvo. dora da h~J ruanidc.de. 
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- Judia f6ra Juuite, 

nes, libertadora da Betúlia, também uma figura de Maria San 
tissima, vencedora do cruel inimigo de todo o gênero humano. 

- Judeus foram os Salmistas, que enriqueceram a 

poesia reli~iosa dos Eebreus, cnntando a crandeza de Deus, 

a soberania de sua justiça, a transcend~ncia de suas cl6 -

rias, a obra ~arevilhosa da Salvagio pela vinda do Messias. 

Judeu de Alexanê!ria fera o autor dO: "Livro da 

Sabedoria", C!Ue nos fala da vida futura, onde, s6 então, 

.aparecerá plenamente a justiça de naus. 
\ 

- Judeus foram os Profetas, personagens escolhi-

dos por Deus par~ f a larem aos homens e transmitir-lhes men 

sagens especiais, ver dadeiras obras de preservação e de 

progresso; - obras de preservação para que Israel 1~rmane-

cesse um povo à parte e uma nação santa, a única possuido

ra da verdade do monoteismo; - obra de proEresso para que 

.a religião de Israel se interiorizasse e se alarr,asse pro-

gressivamente, dirigindo-se a qualquer homen, de qualquer 

raça, :precisando, simul t.1neamente, ?- vinda do Messias. 
-Judeu fera São João Batista, o último Profeta, o 

Precursor do Cristo, com quem te~ino~ a pregação mosaica 

-e co!lleçou a pregaçao evangélica, constituindo o "Nagnj.fi-

cat" de Maria e o "Benedictus" de Zacarias o !nini-:t;vange

lho do Cristo. 
Judia fDra Isabel, a m~e de Sio João Batista. 

Judeus foram os primeiros discípulos de Cristo 

que receberam, cheios de júbilo, o Espírito Santo da Lei 

da Nova Aliança, a s sim como, no antigo Pentecostes dos Ju-

deus, os Israelitas, plenos de temor e espru1to, receberam 

a Táboa da Lei da antiga P~iança, entre rel~mpagos e tro-

vões, no monte Sinai, _pelas müoo de r~oisés. 

- -Judeu fOra Santo Estevão, o Proto-martir da 
.... 

Igreja, cuja oraçao 11 in extremis" cqnsecuiu, sem demora, o 

·primeiro mila~re: - a conversão de Saulo de Tarso . o -grande 

responsável por sua própria morte, por lapidação 

----~--~----~------------------------------~-----~--~ 



- Judeu fOra São Paulo, 

dos cristãos, se transformou no ernnãe Ap6stolo dos Gentios. 

- Judeu fOra São José, o Varão justo; o homem do 

s,il~ncio; 1.!odelo dos Adoradores; PGclrociro <1a Igreja Uni ver 

sal; Chefe da Sagrada Família; modelo de humildade e sim -

plicidarJe, a ~nem o pr6prio Deus Humanado obedeceu; o obs

curo carpinteiro que foi na terra o representante do Pai 

Eterno, pois criou, alimentou e defendeu o r r6prio Filho 

de Deus. 

Judia f.Ora Maria SantísnimaJa Virc;em Im::tcula -

d~; a Serva de Deus, Cheia de Graça; a Bendita entre as 

mulheres; En11elho de Santidade; J?oema de Gl6ria; Refúgio 

dos pecadores; Penhor de nossa predestinação; Interces-

aora do todas as Gr~ças; Correden tora do gênero humano; 

a mais poderosa das Advogadas ; Última Esperança dos peca-

dores e desesperados; Dádiv3 do Céu e ~~e de Deus; llainha 

do Universo e dn Miseric6rdia; Mão Clementisnima de toda 

a _humanidnde; à VirGem vaticinada por Isaias, o 3vangeli~ 

ta do Antir;o Testamento, como a futura Mne do Redentor. 

- Judeu era, tamb~m, o povo que. apesar de suas 

quedas, fr~quczas , ingr atidEes e, até mesmo, seus crimes 

contrs Deus, fOra pelo Cri:ldor escolhido como "Seu Povo" 
' 

para, em seu seio1 faze~,na scer Seu próprio filho: Jesus 

Cristo. 

- Ju deu, finalmente, 8 rn Jesus Cristo, filho de 

Abra~o, Jcc6 e Duvi; liess i as e Filho de Deus; Verdadeiro 

Deus e Verdo.c1eiro riomem; o l.Zaior Personagem da Hist6ria -

da Humanidade, cuja existência, como observa o P:ldre F. X. 

Schouppe, - "nno se circunscreve n.os trinta e tres anos de 

eua passa~em sobre a terra; ocupa toda essa série de sécu-

los desde Adão até o fim do mundo:- Jesus Cristo domina o 

. passado por sua e.;::istên<?__!a _r-:r_:Q.fética; domina sua e]!oca 

contempor~nea ~or sua exist~ncia mortal; domina o futuro 

por sua existência imortal." --
/y~ 

----------~--~------------------------------~~~-----

I, 
I 
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E Samuel sentia , cada vez mais acentuada , uoa pr~ 

funda e irresistível atração pela figura Sllavemente imanto.-.. 
d ora do meit;o rt.:JJI J ES!!UÁ DE HAZA.1"r\~ ••• 

. · 



..... 

- 130 -

IX - A QUEM IREMOS, s.m~HOR? 

1 .. ... 

Samuel se sentia propenso a se converter ao catolicismo. 

Tinha plena consciência do significado de tudo que lhe acontec~ 

ra desde aquele já longínquo dia 8 de dezembro. Não tinha a me -
nor dÓvida de que a cegueira repentina, logo ap6s o estúpido d~ 

safio a Deus, fOra Sua resposta imediata e bem merecida. Em se -
guida, o atropelamento, a fratura exposta dos ossos do membro i~ 

ferior direi to, a longa permanência no hospi tal.J. •'• 

Todavia, ainda se considerava profundamente grato a Deus, 

pois sua cegueira, embora sem qualquer causa orgânica, poderia 

ter se prolongado, talvez indefinidamente. Entretanto permane

cera durante três dias, apenas, tanto quanto durara a cegueira 

que iria assinalar a transformação do cruel Saulo de Tarso no 

incansável Ap6stolo dos Gentiod. 

Samuel tinha ainda plena consciência de que sua conver

são ao catolicismo, se chegasse a ser realizada, não seria obra 

de um momento de exaltação mística, de um instante emocional. 

Muito ao contrário, ele sempre relutara em admiti-la, criando 

em seu intimo um verdadeiro Advogado do Diabo para combater 

toda tend~ncia hquela conversão~ 

Procurara, apenas, ap6s sua alta do hospital, há mais 

de um ano, refazer suas convicções filos6ficas, por senti-las 

abaladas. E daquele "retorno", resultara a completa decepção 

causada por um estudo mais cuidadoso e menos apaixonado das 

doutrinas materialista e positivista que, s6 então1 se lhe apr~ 

sentaram insubsistentes, pela fragilidade de suas estruturas r~ 

cionais. Depois, a procura de novos caminhos que o levaram,sem 

partidarismos ou idéias pre-concebidas, ao neo-tomismo e, deste, 

ao catolicismo. Seria, pois, uma conversão friamente estudada, 

serenamente trabalhada, profundamente meditada, fruto natural 
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de uma investigação sincera em busca da Verdade. 

~ A quem iremos, Senhor?- repetia mentalmente Samuel 

as palavras de Simão Pedro, relatad~ por São João em seu Ev~ 

galho. 

•nesdé então, muitos discípulos O abandonaram e não 

mais O seguiram - Jesus então perguntou aos nozes" 

"- Não quereis acaso, também v6s, ir embora? .. 

"E respondeu-lhe Simão Pedro:" 

"- A quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida 

eterna~ E n6s acreditamos e conhecemos que tu ~s o Cristo, F! 

lho de Deus." 

2 -
Entretanto, Samuel ainda hesitava. Pensara, inicial

mente, em procurar Marcelo, sua antiga vitima, para convidá-lo 

a ser seu padrinho, pois o primeiro passo a dar seria, sem dÚ

vida, o batismo na Igreja Cat6lica. Mas, continuava hesitante, 

sem se decidir. Não saberia precisar a razão de ser de sua in -
decisão ••• 

Não ignorava que sua conversão seria um escândalo para 

seus amigos, judeus e não judeus, seus colegas de faculdade e 

oompanheiros de orgias e bacanais, e, até mesmo, para a socie

dade, onde era ele por demais conhecido e cortejado·. 

Hesitava ainda por puro respeito humano, que ele cone! 

derava como simples covardia moral~ 

- Por que temo tomar uma decisão, que eu sei ser acer

ta4!ssima, se eu nunca fui um covarde? - perguntou Samuel aos 

eeus botões, finalmente disposto a seguir o caminho ditado por 

eua consciência. 

E no -mesmo instante em qu~ tomou tal decisão, ocorre -

ram com Samuel fatos aterradores e impressionantes em seu sig

nificado. 

Estava Samuel sentado h mesa de jantar, servido por seu 
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dedicado mordomo Severino, um nordeatino disposto e corajoso. 

Na cosinha da mansão estava o casal de portugueses, que há mu~ 

to o serviam: Joaquim, o jardineiro, e sua esposa Maria1 a co

zinheira. 

Amanhã mesmo vou procurar Marcelo e o convidarei a 

ser meu padrinho· de batismo, - disse Samuel mentalmen te, en 

quanto, a certa distância, Severino respeitosamente aguardava 

que seu patrão terminasse o jantar. 

E no momento exato em que Samuel firmou mentalmente seu 

prop6sito, Dcorreram fatos impressionantes e imprevisíveis. 

Uma porta envidraçada, que comunicava a sala de jantar 

com outras depend~ncias do palacete, abriu-se repentinamente, 

com violência e estrondo, deixando o assoalho coberto de fFag

mentos de vidro. 

O lustre de cristal, suspenso acima da mesa de refei -

ções, começou a balançar em movimento tão brutal, que deixava 

a impressão de não tardar o instante de se espatifar em mil p~ 

aaçoffe 

Os ponteiros do rel6gio de parede puzeram-se a girar 

em correria louca A volta do mostrador. Um f~tido odor encheu 

a casa. 

Pálido e com os olhos arregalados pelo espanto, Seve

rino, junto h parede, não sabia o que fazer: -se sair em cor

rida desabalada ou ficar junto ao patrão, para servi-lo com a 

mesma dedicação de sempre. -Severino tinha certeza de nao ser 

um covarde; muitas vezes, em sua terra, armado apenas com uma 

"peixeira", enfrentara quatro ou cinco desafetos, ao mesmo te~ 

po, e sempre se saira bem... Mas, o que estava acontecendo n~ 

quele momento era superior h sua capacidade de defrontar com 

galhardia -o desconhecido e o sobrenatural •••• 

Joaquim e Maria, persignando-se, atraídos pela curios~ 

' . 
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dade, surgiram rapidamente no vao de uma porta e logo desa-

pareceram. 

Passado o susto do primeiro momento, Samuel procurou 

reagir, mantendo-se calmo, pelo menos, na aparência'. 
.... 

Na o 

saberia exp~icar os fenOmenos ocorridos, mas, em seu inti

mo, uma explicação surgia... E lembrou-se logo da medali

nha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, que Irmã Paula 

lhe presenteara no hospital. De volta h casa, num dos úl

timos rompantes de afirmação materialista e ateista, reso! 

vera retirá-la do pescoço e "jogá-la", - era bem o termo,

num pequeno porta-cartas colocado sobre um artísti co conso -
lo na sala de jantar. 

O movel ali estava ao seu alcance. Levantou-se na in -
tenção de ir buscar a medalinha milagrosa. Imediatamente 

os fenOmenos recrudesceram de intensidade: varias portas da 

sala e de um grande guarda-louça, ali colocado se abriam e 

fechavam com violancia e estrondo. A casa se encheu de ru,! 

doa misteriosos e ensurdecedores: gritos agudos e assobios 

estridentes, não identificáveis. 

Samuel iniciou seu pequeno deslocamento at~ o conso-
• 

lo, mas com dif•culdade crescente. Logo aos primeiros pas-

sos, ele sentiu seu braço esquerdo fortemente seguro por mão 

robuat:!saima, dotada de unhas aduncas, que lhe cravavam nas 

carnes. Ouviu, junto ao seu ouvido esquerdo, envolta em há

lito f~tido, uma voz cavernosa1 

- Tu não me escaparásJ ••• 

A muito custo conseguiu chegar junto ao consolo. Na

quele ex~to momento, teve a nítida impressão de que uma ba-

la, sibilando, lhe arranhara a orelha esquerda. Abriu o 

porta-cartas e apanhou, s0frego 1 a medalinha milagrosa: 

-Maria Santíssima ••• 

Nem precisou concluir a invocação. Com um berro hor

ripilante, que pareceu abalar os alicerces da mansão, os f~ 
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nOmenos cessaram imediatamente. 

O lustre parou de oscilar. Os ponteiros do re

l6gio voltaram a marcar a hora exata. As portas da sala 

e do guard~-louça permaneceram fechadas. Um silêncio re

confortante substituiu a avalanche de ru! dos horripilan -

tes e ensurdecedores. O f~tido odor de enxofre desapare

ceu de pronto, substituido por um agra dabilíssimo perfume 

de flores suavemente aromáticas ••• 

Naquela noite Samuel não se deitou• PraticameB , 
te passou-a em claro, no andar terreo da mansão~ Por ve-

zes, cansado, chegava a dormitar um pouco, sentado em cO

moda poltrona. Em uma dessas ocasiÕes, "sonhou" que es1;~ 

va sendo estrangula do por um homem alto, forte, com rosto 

pálido e transparente, vestido de preto, com grandes mãos 

robustas e afiadas unhas aduncás ••• 

Acordou, sobressaltado, invocando o nome de Ma

ria Santíssima: 

-Foi um pesadelo ••• admitiu intimamente. 

Mas, ao clarear do dia, teve curiosidade de 

olhar seu pescoço, ao espelho ••• E lá estavam, evidentes 

e berrantes, como já se haviam mostrado no braço esquer

do, os sinais das aduncas unhas do estrangulador ••• 

Samuel di~igiu-se ao centro da cidade, onde fi

cava o escrit6rio comercial, local de trabalho de Marcelo. 

Em rua de muito movimento, foi abordado por uma "velhota" 

de rosto pálido e transparente, vestida de preto da cabe

ça aos p~s. 

- Bom dia, Dr. Samuel. 

Abeorto em seus pensamentos, Samuel mal deu ateB 

ção h "velhota". 
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- Dr. Samuel, o senhor poderia me ajudar a at~ 

vessar a rua? 

Um elétrico descia a via pública em grande vel~ 

cidade. Preparando-se para atender o pedido da "velhota", 

Samuel 1 ao seu lado, junto ao meio-fio, lhe disse: 

-Vamos esperar que passe aquele bonde ••• 

Mal pronunciara estas palavras e lhe ocorreu o~ 

tro fato alarmante. Samuel sentiu-se arrastado para o meio 

da rua, agarrado pelo braço esquerdo por um aperto de gar

ras aduncas, já conhecidas suas. De soslaio consegmiu pe~ 

caber que não era mais uma "velhote'' que estava ao seu la-

do, mas sim um homem alto)forte,de rosto pálido e transpa

rente, vestido de preto, que lhe sussuraou ao ouvido es

querdo, com uma risadinha sarcástica, envolta em forte há

lito fétido: 

Desta vez não me escaparásJ ••• 

Maria Santíssima ••• - disse mentalmente Sa 

muel ••• E, no mesmo instante, sentiu, sem nada. ter vis-

to, que lhe tomavam com suavidade o braço direito e uma 

doce voz feminina lhe segreqou ao ouvido. 

- Não tenhas medo; nada te acontecerá. 

Um berro roufenho de 6dio recalcado assinalou o 

desaparecimento do vulto de preto com seu odor fétido. 

E s6 então Samuel se deu conta do que acontece-

ra·. Um grito lancinante de mulher despertou-o de seu tor -
por. Ele estava no meio da rua, · entre os trilhos do bon

de. Uma »equena multidão se reunira, apavorada com a im

prudência daquele jovem que, inesperada e repentinamente, 

atravessara a rua, sozinho, na frente de um bonde em de~ 

balada correria. O veiculo, com um rangido estridente de 

freios, parara a alguns centímetros de Samuel. Este ou -

viu, então, impass!vel, a irritada invectiva dO condutor 
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do el~trico, em seu característico linguajar lusitano,com 

a cabeça para fora e quase a roçar seu ouvido direito: 

- 'ST!S CUM VUNTADE DE J.IDRREIRE, 6 PASPALHÃO? l ••• 

6 -
- :Bom dia, Marcelo. 

O jovem levan tou os olhos de seu trabalho e es

tremeceu ao ver o vulto de Samuel. Seria possível que at~ 

ali seu gratuito de safeto viesse desacatá-lo?J ••• . 

Mas, ao contrário de seu receio, Samuel, com voz 

quase humilde, lhe dissea 

- Eu preciso conversar com você. Posso me sen-

tar? 

Em rápidas palavras, Samuel lhe relatou o moti-

vo de sua presença. Com os olhos lacrimejantes, Marcelo 

aceitou logo o convite de ser o padrinho do novo cristão. 

Mas, impressionado com o relato dos tétricos acontecimen

tos, Marcelo disse, com ar preocupado: 

- Precisamos falar ao Frei Felisberto, sem dem~ 

ra. Podemos nos encontrar hoje, hs cinco horas da tarde, 

na porta do Convento de Santo Estevão. Combinado? 

l 
Samuel descreveu a Frei Felisberto, na presença 

de Marcelo, toda sua "odisséia" desde aquele long:Ínquo dia 

8 de dezembro até o Último incidente do bonde. O frade ou -
viu-o com toda atenção. 

- A que podemos atribuir esses fenomenos inacr~ 

ditáveis que, desde ontem à noite, estão a me atormentar? 

perguntou Samuel a Frei Felisberto. 

Você perguntaria melhor se me indagasse a 

duem devemos atribuir esses fenOmenos, respondeu o fra-

de'. 
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-Muito bem. Então~ assim que eu faço ·a per-

gunta: - a quem devemos atribuir esses fenOmenos? 

A Satanás, meu filho, respondeu 11rontamente o 

sacerdote. 

A 8atanás?J ••• - exclamou Samuel com acentu~ 

da entonação de dÚvida e descrença. 

- Percebo logo que você ainda duvida da existêa 

cia de Satanás e do Inferno, - disse o frade, com um sor

riso de bondade. 

- Não ~ bem assim, Frei Felisberto, - respondeu 

Samuel, contrafeitd~ - Apenas tenho dificuld~de em acred1 

tar na possibilidade de tão evidentes manifestações satâ-

nicas ••• 

- Pois não duvide, meu filho. Voe~ já deve sá

ber que a Biblia não mente. Então, vejamos o que diz ela 

a tal respeito ••• 

-Apanhando um livro ao alcance de sua ma o, o f~ 

de começou a folheá-lo e a ler certos trechos: 

- Aqui temos o Novo Testamento. Vejamos o Capi 

tulo IV do Santo Evangelho segundo são Mateus, onde lemos 

que o pr6prio Jesus foi tentado por Satanás, ap6s jejuar 

durante quarenta dias no deserto: 

"Foi então Jesus levado pelo Espirito Santo ao 

deserto, a fim de ser tentado pelo demOnio." 

"E teado jejuado durante quarenta dias e quareB 

ta noites, depois sentiu fome". 

"E o tentador, aproximando-se, disse:- "Se 6s F! 

lho de Deus, dize que estas pedras se tornem pães". 

"Respondeu-lhe Jesus:- "Está escrito: Não s6 de 

pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de 

Deus." 

"Então, tomando-o o diabo, o levou h Cidade S~ 
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ta e o colocou sobre o pináculo do Templo." 

"E lhe disse&- "Se ~e Filho de Deus, a t ira-te 

daqui, porque está escrito:- A seus anjos dará ordens a 

teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, a fim de 

que não tropeces com o pé em alguma pedra." 

"Respondeu-lhe Jesus:- "Também está escrito:

Não tentarás ao Senhor teu Deus." 

"O demOnio levou-o ainda a um monte muito alto, 

mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua gl6ria." 

"E lhe disse:- "Tudo isto te darei, se prostra-

do me adorares." 

"Disse-lhe então Jesus:- "Vai-te, Satanás; por

que está escrito:- Ao Senhor teu Deus adorarás e s6 a Ele 

prestarás culto." 

"Deixou-o, então, o diabo, e eis que se aprese~ 

taram anjos que o serviram." 

8 -
Frei Felieberto continuava a folhear o Novo Tee -

tamento, h procura de novos exemplos: 

- Vejamos o Capitulo VIII do mesmo Evangelho,o~ 

de Jesus, depois de ouvir o centurião, faz uma clara refe 

r~ncia h exist~ncia do Inferno: 

"E Jesus, ouvindo-o assim falar, admirou-se, e 

disse para os que o seguiam: - "Em verdade voe afirmo que 

não encontrei tamanha fé em Ierae~". 

"Digo-voe que muitos virão do Oriente e do Oci

dente sentar-se h mesa com Abraão, Isaac e Jac6, no Reino 

dos céus;" 

-"enquanto os filhos do reino serao lançaõos nas 

trevas exteriores: ali haverá pranto e ranger de dentes". 

- Mais adiante, - continuou o frade, - no Capi

tulo IX, o Evangelista nos fala de uma cura· de Jesus: 
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"Ainda não se tinham afastado, eis que lhe apr~ 

sentaram um possesso mudo possuido do demOnio". 

"Expulso o demOnio, o mudo falou. Todos se ad

miraram, dizendo:- "liunca se viu tal coisa em Israel." 

"Porém os farieeus diziam:- "t pelo pr{ncipe dos 

demOnios que Ele expulsa os demOnios." 

Já São Marcos, - prosseguiu Frei Felisberto, 

no Capitulo V do seu Evangelho nos relata outro epis6dio 

interessantíssimo sobre o poder de Satanás quando se apos

sa de uma vítimaa 

"Chegaram ~ outra margem do lago, no territ6rio 

dos Gerasenos" 
. 

"Quando Jesus desembarcou, veio-lhe ao encontro, 

saindo doe sepulcros, um homem possuido de um espírito i-

mundo;" 

"o qual morava entre os sepulcros e ninguém o 

podia reter preso, nem mesmo com cadeias;" 

"pois, muitas vezes lhe haviam algemado os pés 

e as mãos, mas ele rompia os grilhÕes e despedaçava as 

cadeias, ninguém podendo dominá-lo." 

"Noite e dia andava entre os sepulcros e sobre 

montes, gritando e ferindo-se com pedras." 

"Quando viu Jesus de longe, correu e prostou-se 

a seus pés;" 

"e clamou em voz alta:- "Que tens comigo,Jesus, 

Pilho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, não me 

atormentes." 

19Na verdade, Jesus ~ne dissera: - "Esp:Írito imua 

ao, sai deste home~~" 

"E perguntou-lhe:- "Qual é o teu nome? "Respon

deu-lhe ele:- "Meu nome ~ Legião, porque somos muitos." 
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"Suplicava-lhe, então, instantemente que o não 

expulsasse do pais." 

"Ora, havia ali, ao p~ do monte, uma grande va

ra de porcos a pastar." 

"E .os espíritos imundos suplicaram-lhe, dizendo: 

"Manda-nos para os porcos, a fim de que entremos neles." 

"Jesus permitiu e os espíritos imundos sairam do 

homem e entraram nos porcos; a vara, de cerca de dois mil, 

precipitou-se com violência no lago e todos se afogaram." 

"Os que guardavam os porcos fugiram e espalharam 

a not!cia pela cidade e pelos campos; veio, então, o povo, 

para ver o que se passara." 

"Quando chegavam perto de Jesus e viram o demo

n!aco sentado, vestido e são do juizo, ele de quem Legião 

se apoderara, ficaram com muito medo." 

"Os que tinham visto, narraram-lhes, então, o que 

se dera com o possesso e o que acontecera com os porcos." 

"E começaram a rogar a Jesus que se retirasse do 

seu territ6rio." 

"Quando Jesus subia h barca, pediu-lhe o que fO-

ra possesso para ir com Ele." 

"Jesus não permitiu, mas disse-lhe: - "Vai para 

a casa, junto dos teus, e anuncia-lhes tudo quanto o Se

nhor te fêz e oomo teve piedade de ti." 

"Foi ele e começou a proclamar pela Decápolis t~ 

do quanto o Senhor lhe fizera, e todos se admiraram." 

lO -
- Pelo que nos foi dado ler na Biblia, - conti -

nuou Frei Felisberto, - você não poderá ter qualquer dÚvi

da sobre os superpoderes de Satanás, na verdade permitidos 

por Deus. E é fácil de compreender porque assim o seja. Se 
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todas as criaturas fossem obrigatoriamente boas, pela im

possibilidade de serem más, dada a inexistência do Mal,não 

haveria virtude no Bem. Mas, se as criaturas tem liberda

de para resistir hs tentações do demOnio e permanecer fieis 

a Deus, será então de extraordinária valia, aos olhos do 

Criador, a vit6ria do Bem sobre o Mal. 

- Assim, - prosseguiu Frei Felisberto, - Satanás 

pode possuir qualquer criatura, desde que esta não procure 

ou não deseje opor resistencia h posse demoníaca. E as 

pessoas possuÍdas pelo demOnio podem apresentar qualidades 

extraordinárias, como falar e compreender línguas desconh~ 1 

cidas, captar fatos passados ou futuros, ou possuir extra

ordinários poderes fisioos, superiores aos de qualquer in-

divíduo por mais robusto que seja. 

Temos um exemplo na Bíblia no demoníaco dos 

sepulcros, citado por são Marcos, que despedaçava as ca

deias e rompia os grilhÕes, com os quais queriam aprisioná

lo, - observou Samuel. 

- Justamente, - confirmou o frade;. - E você sabe 

perfeitamente que a BÍblia não mente. 

- Não tenho mais dÚvidas a esse respeito, Frei 

Felisberto, - confessou Samuel. 

E faz muito bem em assim pensar, meu filho.Pois 

quem não acreditar na exist~ncia de Satanás e o apresentar 

como um ser ridículo e imaginário, torna-se seu eficiente 

aliado, seu humilde servidor, seu submisso escravo. A pro -
veitando-ee da indiferença dos incautos em assunto de tan-

ta importância, qual seja a Salvação das almas, Satanás,c~ 

mo verdadeiros Cavalos de Troia mentais, infiltra-se no in 

timo de suas v! timas, visando afastá-las de Deus para ga -

rantir sua posse, no Dia do Juizo Final. 

- ' , - Nao tenha a menor duvida, meu filho, - concluiu 
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o sacerdote. - Os fenOmenos de possessão demon!aca não ad-

mitem oontroversias. 

ll ..... 
Frei Felisberto, disse Samuel, - no primei-

ro momento, ap6s a eclosão dos fenOmenos ocorridos ontem h 

noite, eu üheguei a lhes atribuir uma natureza esp!rita. 

Que me diz o senhor? 

- Não, meu filho. 

mente de natureza demoníaca. 

-Esses fenOmenos sao exclusiv~ 

-Mas ••• e o espiritismo?- inêistiu Samuel. 

O espiritismo, está demonstrado, - na grande maioria 

dos casos, não passa de fraude ou simulação, mais ou menos 

hábil, como o têm comprovado, até mesmo, muitos espíritas 

sinceros, bem intencionados, honestos e amantes da verdáde. 

Nos casos em que não houver fraude ou simulação, que cons

tituem uma minoria, ~ bem possível que as forças diab6li 

cas influam no seu desenvolvimento. DaÍ a Igreja aconse -

lhar a seus fieis que não participem de sessões espíritas. 

De mais a mais, - concluiu Frei Felisberto, -

está sobejamente comprovado que o espiritismo, a sífilis 

e o alcoolismo constituem a tríade doa grandes fornecedo-

res de ocupantes dos hospitais de alienados ••• 

12 ...... 
- Mas, o porquê dessas manifestações demoníacas 

junto a mim, ~ que eu ainda não compreendi, - disse Samuel. 

- t muito fácil de compreender• .......... Com 

a vida que você levava até aquele 8 de dezembro, Satanás 

já tinha como certa a posse de sua alma. Ele deve ter aco~ 

panhad~ apreensivo, a evolução mental que você sofreu ap6s 

sua alta do hospital'. E no momento em que você, h mesa do 

jantar, firmou o prop6sito de ingressar na Igreja Cat6li-

ca, ele desesperou ••• 
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- Que poderia ele lucrar assim agindo? - pergun

tou Samuel. 

Atemorizar você. Ele sabe que pouco adianta

ria seduzir você com promessas de fortuna e prazeres, que 

você já possui. AtemorizadQ, você talvez desistisse de 

seu intento e assim ele teria garantido a posse de sua a1 

ma. 

- E se eu não me atemorizasse, como de fato aco~ 

teceu? 

- A única solução para Satanás seria provocar a 

sua morte, antes que você alcance o estado de graça visa

do. Daf sua tentativa no caso do bonde ••• 

- Então eu es tou indefeso h disposição de inimi

go tão forte e perigoso?: ••• 

- Não diga isso, meu filhol - exclamou Frei Fe

lisberto, levantando a voz com veemência.- Você já teve 

provas de que pode contar com a proteção de Maria Santfs

sima. 

Depois, baixando a voz, o frade prosseguiuem tom 

convincente: 

- A quem você atribui aquelas palavras:- "Não 

tenhas medo; nada te acontecerá ••• " - sussuradas docemen

te ao seu ouvido direito, enquanto se ouvia o rangido ~a

tridente dos freios do bonde, que foi parar a alguns cen

tfmetros de você?J ••• 

Samuel baixou os olhos lacrimejantes e em voz 

embargada pela emoção, respondeu: 

- O senhor tem razão, Frei Felisberto. 

Depois de um pequeno silêncio, Samuel indagou: 

- Não há alguma maneira de impedir a reprodução 

daqueles fenOmenos em minha casa? 

- Há um recurso poderoso que n6s aplicaremos sem 
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demora~ .-~.-.. • :- o Exorcismo, - respondeu o frade, com 

um suave sorriso. 

A cerimOnia do batismo de Samuel, oficiada por 

Frei Felisber~o, foi de grande simplicidade. Apenas três 

pessoas presentes: Marcelo e sua idosa progenitora, padr1 

n.ho e madrinha de Samuel, e Eduardo. 

Havia muito os dois amigos tinham voltado às boas. 

Logo que soubera do acidente sofrido por Samuel, Eduardo 

fOra visitá-lo no hospital, quando já eram permitidas as 

visitas. A entrada de seu amigo no quarto, antes que es

te dissesse uma palavra, Samuel estendeu-lhe a mão e, com 

os olhos l~crimejantes, lhe disse com voz embargada pela 

-emoçao: 

- Perdoe-me, Eduardo, por piedade, as ofensas 

que eu dirigi a você ••• 

E os dois voltaram a ser os grandes amigos de 

sempre ••• Eduardo acompanhou de perto a evolução de Sa-

muel, sentindo em si mesmo sua influência ben~fica. Tan

to mais que ele nunca fOra muito apegado às idéias mate -

rialistas e ate! stas do seu amigo ••• 

14 ......... 
Samuel passou a assistir, com regularidade, a 

missa das nove horas, aos domingos e dias santos, na Igre-

3a de Santo Estevão, oficiada sempre por Frei Felisberto. 

Ap6s a missa, ia at~ a sacristia para dois dedos de pro

sa com o bondoso frade. , 
Este, certo dia, em vésperas da Pascoa, pergun-

tou-lhe: 

- Meu filho, você, que tem cumprido bem o pri -

meiro preceito da Igreja, não vai cumprir também os seg~ 

do e terceiro preceitos? 
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A um olhar de interrogação de Samuel, o sacerd~ 

te explicou: 

- e segundo preceito manda-nos confessar, ao m~ 

nos, uma vez por ano; o terceiro obriga-nos a comunear,no 

m!nimo, pel·a Páscoa. Não posso crer que você queira ser 

um desses cat6licos "não praticantes", isto é, meio-cat6-

1icos, cat6licos pela metade ••• 

Contrafeito, Samuel respondeu: 

- Frei Felisberto, eu lhe escreverei uma carta 

sobre esse assunto. 

15 -
"Meu estimadíssimo amigo Frei Felisberto." 

"Como lhe prometi,venho, por meio desta, lhe re~ 

ponder à pergunta feita sobre o eumprimento, de minha par

te, dos segundo e terceiro preceitos da Igreja. Sinto-me, 

assim, mais à vontade para expor minhas dÚvidas do que se 

o fizesse de viva voz, em sua presença." 

"Devo reconhecer que eu não estava ainda em con -
diçÕes de ingressar no grêmio da Igreja, o que s6 deveria 

fazer quando não tivesse mais as dúvidas, que lhe venho 

expor agora •• Mas a atração que eu sentia por Cristo era 

tão forte que eu não quis esperar mais. Perdoe-me se 

errei." 

"Nada tenho a opor quanto à obrigatoriedade da 

Confissão, que não temo. Ao contrário, admiro-a e nela v~ 

jo poderoso elemento de aperfeiçoamento moral e religioso. 

Amo e louvo o Tribunal de penitência, cujo poder não des

conheço nem limito·. 

Tenho até experiência pr6pria a tal respeito. 

Muitas vezes, nos meus tristes tempos de materialista e 

atefsta, eu aliviava meu coração apresso por qualquer mo

tivo, ou, até mesmo, sem motivo algum, ap6s me abrir, em 

conversa franca, ou, melhor, ap6s me "confessar•• com meu 
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melhor amigo, o Eduardo, que o senhor bem conhece. Se uma 

simples confissão "leiga" me fazia tanto bem, que benéfico 

efeito teria para mim uma verdadeira confissão com um re-

presentante de Deus?: Nada tenho, pois, a opor quanto ~ 

obrigatoriedade. da Confissão." 

•:o que me inspira medo é a Comunhão. Pelo Úni -
co motivo de não a compreender. -E nao a compreendo, pela 

simples razão de minha ignorância em coisas religiosa." 

"Se a presença de Cristo na H6stia fosse ape 

nas simb6lica, eu a compreenderia fàcilmente. Mas, talvez 

apegado ainda, de forma inconsciente, ao ranço pegajoso do 

materialismo, tenho dificuldade em compreender bem a pre -

sença real. t, sem dÚvida, ignorância minha no sentido e~ 

to e verdadeiro que a Igreja lhe dá." 

"Que poderia eu ler e meditar para saber o que 

a Igreja entende pela presença real na Eucaristia? Peço

lhe orientar-me, Frei Felisberto. Ajude-me a ser um cat6-

lico "inteiro"•••" 

16 -
"Meu querido amigo Dr. Samuel Stein" 

"Recebi sua carta. Agradeço-lhe o crédito de 

confiança com que você me honrou. Tenho esperanças de que 

conseguiremos espancar as trevas que ainda perduram em seu 

esp:!rito de homem bom e profundamente honesto." 

"Antes de mais nada, devo lembrar aqui que foi 

o pr6prio Jesus Cristo, Nosso Senhor, quem instituiu o ad.2 

rável Sacramento da Eucaristia, que desde então havia de 

constituir a Nova Páscoa·. t o que nos dizem os Santos Ev~ 

gelistas:- São Mateus (Cap. 26, 16-28) São Marcos (Cap. ~4, 

22-14) e são Lucas (Cap. 22, 19-20): 
~ 

"Tomou, pois, Jesus o pão com suas santas e ve-

neráveis mãos, e benzeu-o, partiu-o e consagrou-o, e deu-o 
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a seus discípulos, dizendo:" 

"- Tomai e comei: ESTE t MEU CORPO, o qual se

rá entregue A morte por v6s." 

"Do mesmo modo, tomando o cálice, deu graças, 

benzeu-o, estendeu-o a seus discípulos e consagrou-o di

" zendo: 

"- Bebei, todos dele: ESTE t MEU SANGUE, o se

lo do Novo Testamento, o qual será derramado por v6s e por 

muitos para a remissão dos pecados. 11 

"Ao mesmo tempo, instituiu Jesus Cristo o sace.!: 

d6cio, dando aos Ap6stolos e a todos os seus sucessores, o 

poder de renovar os divinos mistérios, que Ele mesmo acaba

va de operar, inclusive o poder de celebrar a Santa Missa, 

por Ele instituida com estas palavras, citadas por são Lu -

cas (Cap. 22, 19): 

"- Fazei isto em minha mem6ria. 11 

"A presença real de Cristo na Eucaristia está co~ 

sagrada, pois, na pr6pria Biblia. E n6s sabemos que a Bí

blia não mente." 

"Eis porque a Eucaristia é a maravilha das ma

ravilhas, a única e real maravilha do Universo, o milagre 

permanente da Hist6ria, em toda a era cristã do mundo". 

"E quero me aproveitar das palavras de um Prín

cipe da Igreja, cujo nome é desnecessário citar aqui." 

"Achamo-nos assim, - disse o ARtístite, - em fà 

oe de um decisivo e grandioso dilema. Ou a H6stia é o que 

dela crê e ensina a Igreja Cat6lica, isto é, a presença real 

da Divindade, e tudo se explica, ou não passa de um pedaço 

de pã~, de um f~tiche qualquer, imposto por essa Igreja h 

adoração dos povos de todas as raças, e então o catolicis

mo seria a maior das imposturas, e sua religião, uma estú-

pida idolatria; o cristianismo, na sua m6r parte, teria fr~2 
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cassado." 

"Mas o Cristianismo não falhou. Ao contrário, 

está cada vez mais forte·." 

"A Igreja tem resistido galhardamente a in.Sme

ras perseguiçEe~, lutas e cisEes. t bem possível que ou

tras crises mais graves que a Reforma lhe reserve o futuro. 

t bem admissível, - por absurda que nos pareça agora a hi

p6tese, - que algum credo diab6lico consiga se infiltrar nas 

muralhas de sua fortaleza, a ponto de desviar sacerdotes e, 

até mesmo, a~tístites do caminho de Cristo, os quais passa

riam a "adorar" algum símbolo satânico ao inv~s da nossa i!! 

substituível Cruz do Calvário." 

"E o universo inteiro estaria reduzido a um i

menso c~os de todos os absurdos, por onde, não mais o Espí

rito do Senhor, mas o espírito de Satan, a~éj~ria sarcasti 

camente sobre as águas. Quem pode imaginar siquer tamanho 

horror'i" 

11 Mas a Igreja vencerá, porque está escrito na B! 
blia as palavras de Cristo dirigidas .a Simão Pedro:" 

"- Tu ~s Pedro e sobre esta pedra edificarei a 

minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 

ela." 

"Aqui é que se há de repetir, com mais verdade 

que nunca, a famosa pal.avra:- "CREDO, QUIA ABSURDUM NON CR!d 

DERE." 

"Creio que a H6stia é Deus, porque fOra absurdo 

não crer. Vinte séculos de lutas e vit6rias, de adorações 

universais e solenes, autenticam-lhe a divindade." 

"Uma hist6ria, como essa, de dois milênios, atr~ 

vés de todas as civilizações, é credencial bastante de sua 

aivina verdade. A H6stia, ou é Deus, ou nada é. E se não 

fosse Deus, teria já desaparecido de sobre a face da terra." 

"Nesta prodigiosa vitalidade, co~firma-se-lhe a 
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instituição divina, que, aliás, está clara e insofismável, 

numa das mais cri s talinas palavras do Evangelho:" 

"- Isto é o meu Corpo! - Hoc Est Corpus MeumJ 

Ap6~ a troca de quatro ou cinco cartas, Samuel, 

embora já um pouco esclarecido em alguns aspectos do probl~ 

ma, continuava sem compreender bem a presença real. Em no

va carta a Frei Felisberto confessava: 

"Na parte referente li transubstanciação, noção 

básica da questão, confesso-lhe que estou lutando com sérias 

dificuldades, resultantes da minha ausência de familiarida

de com os assuntos teol6gicos, embora já tenha encontrado 

alguns pontos de apoio. Verifiquei, por exemplo~ que me era 

desconhecida a significaçãodbgmática de muitos termos, por 

mim tomados em sentido demasiadamente literal." 

"Como Tomé, pretendo o absurdo de "ver" na H6s

tia as chagas de Jesus, para meter o dedo e, assim reconhe

cer e crer... E, de maneira insensata, esqueço as palavras 

de Cristo:" 

"- Tu creste, Tomé, porque me viste; bem-avent_g 

rados os que não viram e creram." 

-"Assim, continuo ainda a nao compreender bem a 

presença real. .. -E, como consequência, nao me amimo a me apr~ 

ximar da Eucaristia. Tenho demasiado respeito de um sacra

mento para o praticar com restriçÕes mentais." 

Em nova carta, Frei Felisberto transmitiu-lhe a 

concepção de fá, na doutrina cat6lica, como um ato de inte

ligência e um ato livre, a adesão prestada a uma verdade re-

velada. 

"Em autêntico ensino", - escreveu o frade, -"o 

Oonc:!lio Vaticano deu-nos a genuina definição:- "A fé é uma 

virtude sobrenatural, pela qual, prevenidos e auxiliados p~ 
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la graça de Deus, cremos, como verdadeiro, o conteúdo da r~ 

velação, não em virtude de sua verdade intr!nsica, vista p~ 

la luz natural da razão, mas por causa da autoridade de Deus 

que não pode enganar-se ou enganar-nos." 

Fre.i Felisberto enviou a Samuel alguns trabalhos 

sobre a Eucaristia. E, finalmente, as Últimas trevas foram 

espan~adas. 

Esclarecido e consciente do ato, a 8 de dezembro, 

dois anos depois da marcante cegueira de três dias, Samuel 

fez sua primeira comunhão. Passou a receber invariavelmente 

o Corpo de Cristo em todas as primeiras sextas-feiras de ca

da m~s·. 

E ao nono mês sentiu uma imensa felicidade, como 

jamais sentira em toda sua vida. Tinha plena consciência de 

haver alcançado a Grande Promessa do Sacrat!ssimo Coração de 

Jesusl · 

"A todos os que comungarem na primeira sexta-fel:, 

ra, em nove meses consecutivos, em prometo a graça da peni -

tência final: eles não morrerão no meu desagrado, mas receb~ 

rão os Santos Sacramentos, e o meu Coração será para eles as1 

lo seguro naquele momento extremo (l2A promessa)". 

Havia quase dois anos que Samuel não se animava a 

encarar, de frente, aquela imagem de Nossa Senhora das Gra~ 

ças, na Igreja de Santo Estevão, que ele desacatara, quase 

acintosamente naquele já long!nquo dia 8 de dezembro ••• Por 

vezes, ajoelhava-se aos seus p~s, mas sem levantar os olhos. 

Apesar da indiscutivel proteção já recebida de 

Maria, ainda tinha receio de tornar a ver aquela inesquec!

vel expr~ssão de profunda tristeza, piedade e censura, que 

tanto o chocara então e tanto o magoava ainda. 

Ap6s sua primeira comunhão, postou-se genuflexo 

diante da imagem de Nossa Senhora das Graças, ainda de cabe-
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ça baixa. 

- Acredito que agora já possa encarar Maria Sa~ 

tissima, sem receio ••• - disse ele, mentalmente'. 

E levantou os olhos ••• E não pOde conter as 1~ 

grimas de grata emoção •• ·• 

O olhar de Maria não era o olhar inexpressivo 

de uma estátua inanimada. Do rosto da Virgem resplandecia 

vida; seus olhos fixavam-no realmente ••• Maria o encarava 

com suavidade no olhar, tendo, nos lábios, o mais angelical 

sorriso de bondade e candura ••• 

Em suas orações diárias, não esquecia Samuel seu 

povo: 

"Volvei, Senhor, um olhar de miseric6rdia aoe 

filhos do que foi outrora vosso povo escolhido; desça tam

b~m sobre eles, num batismo de redenção e de vida, aquele 

sangue que um dia sobre si invocaram. Trazei-os, - bem co

mo os que vivem iludidos no erro ou separados de V6s pela 

disc6rdia, e todos aqueles que estão ainda sepultos nas tr~ 

vas da idolatria e do islamismo, - ao porto da verdade e 

h unidade da fé, afim de que em breve . haja.'.üm s6 rebanho 

e um s6 pastor." 

- Como desejaria, - dizia Samuel, quase em ~x

taee,- ver esse dia glorioso, quando houver um s6 ·rebanho 

e um e6 PastorJ 

20 -
Sempre que poss!vel, Samuel procur~va Frei Fe

lisberto para haurir conhecimentos doe lábios do bondoso 

frade'~ 

Certa ocasião disse Samuel: 

- Desejaria tanto encontrar Jesus que chego a 

invejar seus contemporâneos dos templos b!blicos ••• 

- Mas você pode encontrar Jesus todos os dias, 
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meu filho ••• 

Sim, eu sei, Frei Felisberto ••• Na eucaris 

tia ••• Mas ••• o que eu quero dizer ••• é que eu desejava e~ 

contrar Jesus ••• perdoe-me a heresia ••• em pessoa ••• 

~ Mas você pode encontrá-lo assim como o deseja, 

também diariAmente, 

Como? 

afirmou o frade em tom categ6rico. 

perguntou Samuel vivamente~ 

O sacerdote sorriu, apanhou um livro ao seu al-

cance e disse: 

·- Vejamos o que nos informa a B:Íblia. Vemos 

aqui no Evangelho de são Mateus, no Capítulo XXV, o que nos 

diz o Evangelista sobre o Sinal distintivo dos eleitos e a 

Primazia da Caridade: 

"Quando o Filho do Homem vier na sua magestade 

escoltado por todos os anjos, sentar-se-á, então, no seu 

trono de gl6ria. 11 

- -"Diante dele serao reunidas todas as naçoes, e 

Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ove

lhas dos cabritos." 

" E colocará as ovelhas h sua direita, e os ca

britos l esquerda ... 
/ 

"Então, o rei dirá lqueles que estiverem à dire! 

ta:- "Vinda, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que 

vos está preparado desde a criação do mundo." 

"Pois eu tive fome, e me destes de comer, tive 

sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acoLhes-

tee;" 

"estava nu, e me vestistes; doente, e me visi -

tastes; no cárcere, e me viestes ver." 

"Então, os justos lhe responderã~: - "Senhor, 

quando ~oi que te vimos com fome, e te demos de comer; com 

sede, e te demos de beber;" 

"estrangeiro e te acolhemos; nu, e te vestimos;" 



- 153-

"doente ou no cárcere, e te fomos ver?" 

"E o rei lhes responderá:- "Em verdade voa digo, 

o que fizestes a um dos menores desses meus irmãos, a mim 

& que o fizestes." 

"Então dirá aos da esquerda:- "Afastai-vos de 

mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o 

Diabo e seus anjos." 

-"- Porque eu tive fome e nao me destes de comer; 

tive sede e não me destes de beber;" 

11 era estrangeiro, e não me acolhestes; estava n6, 

e nio me vestistes; doente e no cárcere, e nio me visitastes". 

"Tamb~m eles perguntarão:- "Senhor, quando é que 

te vimos com fome, ou com sede, estrang~iro ou nu, doente ou 

no cárce~e, e nio te prestamos aux!lio?" 

"E Ele, então, lhes responderá:- "Em verdade vos 

digo o que nio fizestes a um desses pequeninos, não o fizes-

tea a mim." 

"E estes irio para o supl!cio eterno; e os jus-

toa, para a vida eterna·." 

21 -
- Pelo que lemos aqui na BÍblia, você já pode 

concluir, como encontr ar Jesus, - disse o sacerdote. 

- Frei Felisberto, eu nunca neguei um ~ostão a 

quem mo pedisse. Sempre auxiliei muitas pessoas, por vezes, 

atá sem conhecê-las ••• 

- Tudo isto tem valor, meu filho. Mas há esmo

las de muito maior merecimento aos olhos do Senhor. Vejamos 

o Evangelho de São Marcos, no Capítulo DI: 

"Jesus, tendo-se sentado diante do gazofilácio, 

olhava o povo a depositar moedas e muitos ricos davam com 

mão larga" 

.· 
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"Veio tamb~m uma pobre viúva e lançou nó cofre 

duas pequenas moedas, no valor de um real". 

"Jesus, então, chamou os seus diacipuloe e lhes , 
disse:- "Em verdade vos digo que esta pobre viuva deu maia 

que todos os outros que lançaram moedas no gazofilácio." 

"Pois todos deram de sua abundância e de seu S,!! 

p~rfluo; esta, porém, deu de sua pr6pria indigOncia tudo que 

tinha e tudo que restava para seu sustento." 

22 

Que devo, então, fazer, Frei Felisberto? 

Al~m do que lhe é fácil ceder de sua abundân

cia, você precisa dar~mbém muito de você pr6prio, de seu 

conforto, de seu bem estar, de seu coração, de seu amor ao 

pr6ximo. · são Francisco de Assis escreveu uma Oração que se

ria um verdadeiro e eficiente instrumento da Paz de Cristo 

entre os homens, se todos a praticassem. Diz ela: - "Fazei, 

Senhor, que eu não procure tanto: ser consolado, como cone~ 

lar; ser compreendido, como compreender; ser amado, como 

amar." - Antes de procurar Deus no interior aos temploe,pr_2 

cure-O fora das igrejas, no mundo exterior. Descubra a fe

licidade de servir ao pr6ximo. 

E como poderei ; fazê-lo? 

Visite nas prisÕes oe presos mais necessita-

dos·~ Leve para eles boas leituras, roupas, cigarros, doces 

ou frutas. Mas, principalmente, procure tirar de seu inti

mo alguma palavra de conforto. 

- Quero crer que você nunca entrou num hospital, 

disne o frade, com um leve sorriso irOnico. 

•• Mas, Frei Felisberto, nunca deixei de frequen-

tar hospitais em meus seis anos de curso médico •• ~ 

Sim, eu sei ••• mas, como estudante' ••• como m~-
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dico ••• como profissional ••• Mas, talvez nunca tenha entr~ 

do num hospital de indigentes ••• para visitar os doentes ••• 

De fato ••• -concordou Samuel. 

Pois, então, vá aos hospitais, principalmente, 

os de caridade.· Procure os doentes das enfermarias, em es

pecial, aqueles que não recebem visitas de amigos e paren -

tes ••• Leve a eles não s6 aquilo que nada lhe custa ceder, 

mas também a sua palavra de conforto e carinho ••• 

Você já foi a algum asilo de velhos ou de cri-

anças? - indagou o sacerdote. 

- Não; nunca fui. Mas tenho auxiliado todos aqu~ 

les asilos, cujos dirigentes me procuram• 

- Muito bem. Continue a auxiliá-los, o que é 

muito louvável. Mas, vá também visitá-los para levar aos 

pobres asilados, velhos ou crianças, o carinho e o conforto 

da sua presença ••• 

- Ainda mais, - continuou o frade - Visite os 

bairros pobres da cidade para levar uma roupa a um desnudo, 

um alimento a uma mesa vasia e uma palavra de ânimo e con

forto a um co~ação árido ••• 
I 

Samuel seguiu os conselhos do fradet~ Em todos 

os dias designados para visitas, apresentava-se ele nos hos 

pitais de indigentes, nos pres!dios, nos asilos de velhos e 

crianças, com as mãos: carregadas de pacotes e embrulhos.Nos 

demais dias visitava, nas mesmas condiçÕes, os bairros po -

bres da cidade, para levar um aux!lio material e moral a fa

m!lias necessitadas. 

E, quantas vezes, um infeliz indigente, - um in

justiçad·o, talvez, pelas contingências sociais, recolhido a 

um hospital de caridade, a um asilo de necessitados ou a um 
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pres!dio correcional, se sentia, finalmente, livre daquela 

opressora sensação de solidão e revolta, ao passar algumas 

horas em agradável palestra com um jovem de fisionomia . se

rena e olhar bondoso, atá então desconhecido, que, apesar de 

seu f!sico atlé.tico, sabia lhe falar, com voz macia e acari

ciante, sobre a suprema injustiça praticada por todos n6s e 

sofrida por Aquele que, para nos salvar, morrera pregado nu

ma Cruz, no topo do Calvário, na tarde triste de uma Sexta-

feira ••• 

24 -
Decorrido algum tempo, Samuel, exultante,proc~ 

rou o frade amigo: 

- Encontrei-O, Frei Felieberto1 O senhor tinha 
. -razao. Felizmente, eu O encontrei. Eu vi o Cristo, eu sea 

ti Sua presença; eu falei com Cristo: Agora é que eu com-

preendo e dou valor ~s palavras da Biblia: 

"Em verdade, vos digo, o que fizestes a um dos 

menores desses meus irmãos, a mim o fizestes! 

- E onde você O encontrou, meu filho? - pergun

tou o sacerdote, com alegria na voz. 

- Em todos aqueles lugares que o senhor me indi -
cou. No presídio, pude avaliar a importância de minha li -

berdade. Nos hospitais, dei graças a Deus pela mi~ saúde 

Nos asilos e nas casas dos indigentes, aprendi a dar valor 

ao conforto e h fartura em que sempre vivi e que jamais des

pertaram em mim maior interesse e atenção. 

- Alegro-me imensamente, meu filho, de ter 1he 

indicado de como encontrar o Cristo. 

- Mas, Frei Felisberto. Eu não quero ser ego!~ 

ta. Eu não quero o Cristo s6 para mim. Por isso, atormen

ta-me uma dÚvida ••• E eles?! •• 
' 

-Eles, quem?! ••• meu filho ••• 
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- Os presidiários, os doentes , os asilados, os 

pobres, os indigentes, os desgraçados?! ••• Como poderão 

eles encontrar o Cristo?J ••• Em quem poderão eles ver o 

Cristo?! •• 

- t . fácil, meu filho ••• Em você que foi proc~ 

rá-los ••• 

-o-
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X - O ESCOLHIDO DE JESUS 

A vida de Samuel mudara completamente. O temido 

"Terror da Lapa" morrera, em definitivo. E, como conseqüên

cia, a "Turma do Barulho", aos poucos, foi se diluindo até 

desaparecer de todo, para gáudio dos "leÕes de checara" e P.2 

liciais do bairro ••• 

A atividade sexual de Samuel, que antes era uma 

das suas maiores preocupações, embora sem grande fixação em 

qualquer de suas amantes, - com uma exceção, apenas, - sofr~ 

ra uma radical transformação. Lentamente e por um mecanismo, 

muitas vezes, quase inconsciente, seu impulso sexual, por um 

processo de sublimação, muito seu conhecido dos estudos de 

psicologia, foi se transformando em atividades de ordem sup~ 

rior, em plano bem mais elevado e engrandecido. 

E, no fim de algum tempo, Samuel ficou inteirameB 

te dedicado a atividades absorventes no domínio religioso,m~ 

taf!sico e artístico ••• 

E o Coro da Igreja de Santo Estevão foi enriqueci 

do com um instruoentista e tenor dramático, que fazia vi

brar os corações dos fieis ao interpretar páginas de imensa 

b·eleza sonora como as de Haendel, Gounod, Bach, Schubert,Be.!: 

lioz, Somma, Palestrina ••• 

E a imprensa carioca adquiriu um novo colaborador, 

que sabia se impor pela excelência dos seus trabalhos:- te

mas científicos e filos6f icos, ensaios hist6ricos e sociol~ 

gicos, teses educacionais, páginas literárias, imbuidos to

dos, estas, principalmente, de profundo sentimento m!stico ••• 

2 

De todas suas ligações, Samuel s6 conservou a de 
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Marie Charlotte. E, assim mesmo, muito re duzida em sua int~ 

sidade. Deixou de visitá-la regularmente, s6 o fazendo de 

quando em vez. E não foram poucas as ocasiÕes em que suas 

visitas assuciam um carater de mera cortezia platOnica ••• 

Não que a deixasse de amar. Ao contrário, tinha 

certeza de que era Marie Charlotte a única mulher que lhe de~ 

-pertara amor, verdadeiro amor, e nao apenas desejo carnal, f~ 

gaz, passageiro, inconsistente ••• Fosse ela desimpedida, e 

Samuel não teria dÚvida em desposá-la de pronto ••• E sua vi

da assumiria outra feição, em quadro pintado com fortes co

res burguesas:- um lar feliz, cheio de .alegria e filhos ••• Mas, 

tudo levava a crer que o Sr. Oliveira, "conservado em alcool 11
, 

tardaria muito em dar à sua esposa a necessária liberdade pa

ra um segundo matrimOnio. E, nas condiçÕes em que se proces

sava, parecia-lhe que sua ligação com Marie Charlotte assumia 

um carater pecaminoso, trazendo-lhe sempre, aos lábios, o t~ 

vo amargo de uma derrota parcial em sua luta permanente pelo 

aperfeiçoamento àe virtudes cristãs •••• 

E tais sentimentos de culpa serviam-lhe de adubo. 

para a semente que sentia germinar em seu intimo ••• · 

Samuel recordava a parábola do grão de mostarda,c! 

tada por são Marcos, DO Capítulo IV: 

"E Jesus dizia ainda:- "A que coisa assemelharemos 

n6s o Reino de Deus ou a que parábola o compararemos?" 

"t como um grão de mostarda ~ue, ao ser semeado, é 

a menor de todas as sementes da terra." 

"Mas, uma vez semeado, cresce e torna-se maior que~ 

todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de modo que as aves 

do céu podem abrigar-se à sua ·sombra." 

Era como ele sentia aquela i déia que, minúscula,su~ 

gira em sua menye •• ~ e crescera ••• e continuava a crescer ••• a 
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ponto de se tornar quase uma obsessão ••• 

Que maia podia ele esperar do convivio com a soei~ 

dade?J... Há muito abandonara seus ambiciosos sonhos ••• Dei-

xara seu curso de medicina, faltando-lhe apenas os exames fi

nais do Último ano do "curriculum" ••• A idéia de transformar 

sua mansão em grande centro de estudos médicos, que viri a a 

ser, possivelmente, o maior da América Latina, não tinha mais 

a menor signif icação... Sua ambição de conquistar o Prêmio N~ 

bel de medicina parecia-lhe agora pueril... Então ••• que maia 

podia ele esperar ao convivio com a sociedade?J ••• 

Não seria melhor abandonar tudo e entregar-a~, de 

corpo e alma, ao serviço do Senhor?J... Que seria necessário 

fazer para realizar tal int ento?! ••• 

Samuel sabia estar na Biblia a resposta dessa peD

gunta. Procurou reler o Capitulo X do Evangelho de São Mar-

c os: 

"E tendo saido Jesus, para se pOr a caminho, acor

reu um homem que se ajoelhou diante dele e perguntou-lhe:-"Bom 

Mestre, que devo fazer para obter a vida eterna?" 

"Disse-lhe Jesus:- "Por que me chamas ·bom? Ninguém: 

~ bom senão Deus." 
.... .... 

"- Conheces os mandamentos: nao ma tes, nao furtes, 

não cometas adultério, não levantes falsos testemunhos, a niB 

gu~m faças mal, honra teu pai e tua mãe·." 

"Respondeu-lhe o homem:- "Mestre, tudo isto eu o 

observo desde a minha adolescência." 

"Fixou-lhe então Jesus o olhar e o amou, e lhe di,g 

se:- "S6 te falta uma coisa: vai, vende o que tens e dá-o aos 

pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me." 

"0 homem, desgostoso das palavras que ouvira, foi

se todo triste, porque tinha muitos bens." 
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E Samuel recordava o exemplo de Santo Antão que, 

da noite para o dia, de rico proprietário da aldeia de Coma 

tornou-se o "Santo da Renúncia." Samuel tinha esperança de 

que não lhe seria diffcil fazer passar um camelo pelo fundo 

de uma agulha ••• 

E o prime~ro passo não tardou a surgir. A Ordem 

d~ Santo Estevão mantinha um Asilo para meninos 6rfãos e ab~ 

donados em vetusto pardieiro alugado. Ap6s ~igorosa vistoria, 

os engenheiros da Prefeitura condenaram o velho casarão, que 

ameaçava ruir. Prontamente, Samuel, em cart6rio, cedeu a 

posse de sua mansão para a benemérita Ordem. Ainda mais, m~ 

dou construir no vasto parque da propriedade vários pavilhÕes 

para instalação de oficinas. A assim o Asilo passou a dis

por, também, de um 6timo Liceu de Artes e Ofícios. 

Depois, outros passos se seguiram, muito fáceis, 

aliás, para quem jamais tivera maior apego aos seus bens ••• 

Dois obstáculos na consecução de seu prop6sito en

controu Samuel:- Marie Charlotte e Frei Felisberto. 

Na primeira vez em que Samuel lhe falou sobre sua --

ain4~. incerta intenção de se dedicar à vida sacerdotal, Marie 

Charlotte deu um salto da cadeira. Sempre tivera esperança 

de poder realizar o matrimOnio, como era desejo de ambos, lo

go que enviuvasse. Ameaçada essa esperança com o prop6sito 

de Samuel, ela procurou lutar, quase desesperadamente, para 

dissuadi-lo. 

-Ela sabia que nao precisava mais de Samuel para co~ 

servar o padrão de vida mantido. Graças ao que dele recebera, 

inclusive orienta ção para a gerência dos seus bens, ela po~-
-

suia uma renda 6tima, que lhe permitiria passar o resto de 

sua vida, sem maior preocupação pelo dia de amanhã • 

. Entretantó, não lhe era poss!vei, .de forma alguma. 
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dispensar a presença de Samuel, ainda que platOnica e com me-

nor assiduidade. Mesmo que fosse mais como amigo e menos co-

mo amante,ela não podia aceitar o afastamento definitivo do 

~nico homem que ela amara na vida ••• 

E desesperava-se... e chorava convulsivamente •• ·• 

quando a s6s ••• pois nada mais podia .fazer ••• já que não sa-

bia orar ••• e nem o queria ••• pois sentia que ••• quase che~ 

va a odiar a Deus ••• por julgá-lo responsável por sua desgra-

ça ••• 

Certa ocasião, ao perceber que Samuel parecia se 

sentir culpado por ser rico, ela lhe disse, com veemência, um 

argumento que lhe parecia irrespondível: 

Mas, Samuel, você não é culpado de ter nascido 

rico ••• 

-- Sim, Marie Charlotte, mas serei culpado se nao 

morrer pobre ••• 

6 _,... 

Samuel teve um desapontamento ao falar, pela prime1 

ra vez, com Frei Felisberto sobre sua vontade de se dedicar ~ 

vida sacerdotal. Esperava que o frade vibrasse de =entusia smo, 

e contentamento. Mas, ao contrário, o eclesiastico, com fiai~ 

nomia severa, começou a lhe falar em voz calma e pausada. 

- Meu filho, o passo que você pretende dar é muito 

sério e exige muito estudo e meditação. Houve época em que , 

por influ~ncia de escritores ascetas, se julgava necessário um 

impulso interior forte e bem marcado para ab~çar o estado sa

cerdotal. Considerava-se tal impulso como sinal certo de voe~ 

ção divina e ~ma moção sensível do Espírito Santo. Afirmava-

.se que, sem esse desejo ardente e anelo de ser Sacerdote do 

Altíssimo, não poderia haver verdadeira vocação, sendo muito 

de reõear qualquer ilusão." 

E depois de uma pequena pausa, continuou Frei Feli~ 
I 
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berto: 

A tendência, hoje já quase dominante na Igreja, 

é de alterar profundamente a doutrina sobre vocação sacerdo

tal. Esta não consistiria em qualquer sentimen.to ou inclin~ 

ção subjetiva para esse estado, o que teria afastado, talvez, 

muitos jovens dotados de todas as qua~idades para se torna 

rem bons sacerdotes. 

Interessado no assunto, Samuel indagou: 

E qual a doutrina atual? 

A vocação ao sacerd6cio manifesta-se por uma 

certa aptidão ou idoneidade do candidato, ao qual sãó exigi-
~ 

das três condiçÕes postas por são Tomás e Santo Afonso: -PRO 

BITAS VITAE, SCIENTIA COMPETENS ET RECTA INTENTIO." Não se 

-trata, pois, de procurar jovens com vocaçao, mas, antes~ 

didatos à vocacão, os quais, por sua piedade e boas disposi

ções, possam dar esperança de se tornarem Sacerdotes dignos 

da alta investidura. 

- Eu quero crer, Frei Felisberto, que satisfaço as 

três condiçÕes ••• 

- Eu tambem creio, meu filho. Mas, lemqre-se que 

~ão é você quem deve escolher o Cristo, mas, sim Jesus é 

quem deve escolher você, se assim Lhe aprouver. 

E por quê, Frei Felisberto? 

Estão na Biblia as seguintes palavras de Cristo 

aos seus disc:ípulos:- "Não fostes v6s que me es~olhestes, EE.§ 

eu vos escolhi a V6s, para uma honra e dignidade até agora à~~ 

conhecidas sobre a terra. Já vos não chamarei servos, chamar

voa-ei amisos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai vo

las fiz conhecer a v6s." - "V6s sois o sal da terra", para S.!: 
-

zonar as vidas dos homens com o sabor da santidade. "V6s oois 

a luz do mundo" 1 para guiar a mim as almas tr.ansviadas." 

Que devo, então, fazer, Frei Felisberto? 

Não tse deixe levar por um impulso, que poderá ser 
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passageiro e se tornar, mais tarde, motivo de arrependimento. 

t preciso ter certeza de que você foi escolhido por Jesus. 

E como poderei ter essa certeza? 

Faça retiros espirituais ••• muitos retiros •• : 

tantos quantos forem necessários para você ter certeza sobre 

o caminho a seguir ••• e peça muito ao Senhor que o ilumine ••• 

que o encaminhe ••• que o oriente ••• 

1 

Samuel seguiu o conselho de Frei Felisberto. Fez 

vários retiros espirituais, onde, em ambiente de profundo r~ 

colhimento, pedia sempre a Deus que o iluminasse sobre o pa~ 

eo a dar. E deles saiu com a convicção de que nada mais lhe 

restava fazer senão seguir sua vocação ao sacerd6cio. 

Com a intenção de ingressar na Ordem de Santo Est~ 

vão, procurou novamente Frei Felisberto, que se prontificou, 

então, a orientá-lo. Deveria Samuel, inicialmente, passar por 

quatro ordens menores:- ostiariato, leitorato, exorcistato e 

acolitato, - para atingir, mais tarde as ordens maiores. Os 

estudos das ordens menores eram feitos no Convento de Santo 

Estevão, no Rio de Janeiro. A continuação dos ~studos das 

ordene maiores era realizada na Casa de Formação Sacer dota l 

de Santo Estevão, na Europa. -

Com~ente os r e ligiosos que não pret~ndem o aa -

cerd6cio ou ainda não o alcançaram são chamados de "Irmãos". 

A entrada definitiva na Qrdem dá-se depois do noviciado. Em 

geral, o religioso muda o nome. Na escolha de seu nome ecle 

siástico, Samuel fazia questão de homenagear, por um eleme~ 

tar preceito de gratidã~, a Maria Santissima. Devia ele,

bem o recordava, - à Virgem o não ter sido esmagado por um 

bonde em grande velocidade. 

Lembrou-se, então, Samuel de um frade franci s cano, 

que conhecera na1 Europa. Apesar de já estar dominado por uma 
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orientação ateista e anti-clerical, mantivera 6timas relações 

de amizade com Frei Gil Maria, da Ordem de são Francisco de 

Assis. 

E, assim, a 8 de dezembro de 1900, vestia, pela vez 

primeira, a batina branca da Ordem de Santo Estevão, o c Irmão. 

~ • Gil Maria • ..... 
E começou ele, então, a subir os primeiros degraus. 

da difícil e penosa escalada de sua Santific~ção ••• 

8 -
Intercalados com os estudos, deviam os noviços ex~ 

cutar trabalhos braçais na vida da comunidade. A insistentes 

pedidos seus, foi o t Irmão, Gil Maria escalado para os mais 

grosseiros, peoados e, talvez, humilhantes serviços de limpeza 

das instalaçÕes do grande e vetusto casarão. 

Outros admiráveis exemplos de humildade cristã,aeu

os o Irmão Gil Maria , quando no desempenho de função pr6pria 

de noviço , . qual seja, a de porteiro do Convento. Como no 

caso do "mendigo" Teobaldo ••• 

Simples funcionário público mal remuner~do, vivia o 

Sr. Teobaldo Corrêia, com sua esposa, uma vida modesta e apa~ 

da, sem jamais receber visitas de amigos e parentes, pelo Úni

co motivo de não os possuir ••• 

Um belo dia, Teobaldo ganhou a "sorte grande" da 1,2 

teria. Do dia para a noite tornou-se um homem riquíssimo ••• 

E se descontrolou ••• Abandonou o emprego ••• Transferiu logo 

sua residência da modesta casa no suburbio d~stante para um 

luxuoso palacete em Botafogo ••• 

Adquiriu roupas caríssimas, m6veis de luxo, carrua

gens ••• E sua mansão começou a se encher diariamente de uma 

avalanche de "amigos" até então de s conhecidos e, também, de 

"parentes11
, que lastimavam"sinceramente 11 a demora da "desco 

berta" desse "parentesco", tão grato e tão honroso ••• 
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E, quase diariamente, Teobaldo, felicíssimo e en 

vaidecido por se sentir tio "estimado" e cortejado, passou a 

oferecer aos seus "amigos" e "parentes", festas nababescas com 

fartura de iguarias finíssimas e vinhos caríssimos ••• 

Entre todos os seus "leais e sinceros amigos", o 

mais dedica do e exuberante na manifestação ruidosa de sua "am_! 

zade" e "gratidão" era o j6vem Luis Pedro, um nortista de boa 

aparência, com sua cabele"ira loura e seu sorriso franco e ale-

gre ••• Por sua loquacidade era conhecido como o "Boa Palestra" ••• 

Graças ~ generosi dade de Teobaldo, Luis Pedro safou-se de dif1 

cil situação econOmico-financeira para se firmar definitivame~ 

te em sua vida de "bon vivant" ••• E, como consequência, Luis 

Pedro manifestava, em altas vozes, sua gra tidio a Teobaldo,di

zendo-lhe: 

- O senhor ~ meu pai!!J 

No fim de um ano, a "sorte grande" evaporou-se.Teo

baldo ainda procurou manter as aparências, mas não tardou o 

dia em que os meirinhos bateram-lhe ~porta ••• E Teobaldo pe~ 

deu, em poucas semanas, o palacete, os m6veis de luxo, as cav-

ruagens, todos os seus bens, enfim, e ••• estranha coincidên

cia... perdeu tamb~m seus "parentes" e "amigos" ••• Ao perce-

ber, desolado, a debandada destes, Teobaldo ainda teve um pen

samento de consolação: 

Ao menos, o meu filho Luís Pedro não me abandona-

rá ••• 

Dizem que, quando um navio está para naufragar, an

tes mesmo que a tripulação perceba o perigo, os ratos- de bordo 

já o perceberam, e começam a abandoná-lo. Luis Pedro era uma 

y~lha e experimentada ratazana, sobrevivente do naufrágio de 

outras fortunas de alguns inexperientes e ing~nuos "nouveaux-

riches" ••• 

Luis Pedro foi o primeiro abandonar seu "pai" ••• 
I 
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Este, passado o primeiro momento de surpresa e decepção, "TU 

QUOQUE ••• -passou a se vingar com um simples comentário: 

- Não sei por que esse moço Luis Pedro me chamava de 

"seu" pai ••• Não tenho a menor idéia de ter c~nhecido a -ma e 

desse moço... 9 ..... -Consumada a derrocada, Teob~ldo nao conseguiu maia: 

se refazer. Psicologicamente incapaz de voltar ao trabalho,pa~ 

sou a viver de expedientes, de "facadas" em seus ex-"amigos", 

que procuravam evitá-lo a todo custo. Cansada de humilhaçÕes e 

vexames, a esposa de Teobaldo de i xou-o e voltou para a casa de 

seus pais, no interior de Minas Gerais. 

Completamente derrotado, Teobaldo transformou-se num 

mendigo sempre irritado, neurastênico, grosseiro, revoltado e 

quase agressivo1 máxime quando algum ex-"amigo", dos que se em

panturravam à sua custa, se esquivava de lhe "devolver" uma mi

nima parcela do que lhe era devedor ••• 

O Convento de Santo Estevão mantinha, _ em pequena sala 

ao lado da Portaria, um serviço de assist~ncia social para ind1 

gentes. Quem lá cl~gasse faminto, recebia logo um prato ~ 

popular "sopa de Santo Estevão." Teobaldo, por v~zes, lá apa-

·recia, também ••• 

Certo dia, em que estava o Irmão Gil Maria, de serviço 

na Portaria~ surgiu Teobaldo, reclamando um prato de sopa. Es

tava ainda mais grosseiro e intra tável. O noviço prontificou

se em atendê-lo com presteza. Teoqaldo, ap6s provar a sopa, iB 

terpelou o religioso em tom agressivo; 

O -senhor tem coragem de me trazer uma porcaria de 

uma sopa fria?J ••• 

E, em gesto r evoltante, l ançou ao chão o prato que se 

espatifou, espalhando o l!quido . pelo assoalho limp!ssimo . Era 

a segunda vez que assim procedia. Na primeira, um outro noviço 

.._ segurara-o pelo braço e o convidara, em tom enérgico, a se 
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retirar. E era o que ele esperava da parte do Irmão Gil Maria. 

Para espanto seu, o religioso, com um sorriso de bo~da -
de, limitou-se a lhe dizer humildemente~ 

- Não lhe agrada esta sopa, meu irmão? Perdoe-me ter 

lhe servido tão mal. Espere, por favor, um momento que já lhe 

trarei uma outra sopa mais quente. 

E, sem demora, ~oltou com outro prato de sopa fumegan

te. E enquanto, bastante contrafeito, Teobaldo iniciava sua r~ 

feição, o Irmão Gil Maria retirou-se para voltar, em ueguida,com 

uma vassoura, um balde, uma pequena pá e um pano de assoalho. 

Fazendo um n6 com a batina ao nível da cintura, para maior li

berdade de movimentosp e.religioso ajoelhou-se e começou a limp~ 

za do assoalho. 

Teobaldo, ainda aturdido e quase sem acreditar no que 

via, pOde finalmente concatenar idéias e ter noção da indignid~ 

de de seu gesto. 

- Quem sou eu, - disse mentalmente, - um miserável m~ 

digo, que estupidamente botou fora toda sua fortuna, para humi

lhar desta maneira a este homem, que foi muito mais rico do que 

eu, e que hoje é paupérrimo porque assim o quis?! ••• Que Deus 

é esse que sabe incutir aos seus fies tanta coragem para tanta 

humildade?: ••• 

De repente, Teobaldo não conseguiu mais se conter.Lan

çou-se aos pés do religioso, cobrindo-lhe as mãos de beijos e 

lágrimas: 

Perdoe-me, Frei Gil Maria ••• perdoe-me, por pieda 

de ••• 

O noViço 1 levantou delicadamente o mendigo e lhe dis

se com um sorriso de infinita bondade: 

- Meu querido irmão em Cristo. Não é a mim que voéê 

deve pedir perdão. Se alguma coisa lhe pesa na consciência, s6 

-,. ,-
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há um caminho para aliviá-la:- entre na I greja aqui ao lado,pr~ 

cure no confissionário um confessor, abra-lhe a alma sem res -

triçÕes e você receberá o perdão de Deus na palavra de seu sa

cerdote. Procure, depois, a Mesa da Eucaristia e receba o Se

nhor na H6stia consagrada ••• Vá, meu irmão, e você se sentirá 

feliz, depois ••• 

E assim o fez Teobaldo. O choro convulsivo dificultou-

lhe a confissão. Mas conseguiu realizá-la. E ao receber o Cor

po de Deus, · o que não lhe ocorria desde a adolesc~ncia, t eve a 

certeza de ter sido perdoado por Jesus. 

Pouco tempo depois, o Irmão Gil Maria, com o prestígio 

de suas antigas amizades, conseguiu para Teobaldo um bom empre

go no comércio carioca. Com a esposa novamente em sua compan -

hia, o ex-mendigo voltou a ser um indivíduo útil à sociedade ••• 

lo -
Era grande e sempre em acréscimo o número de 6rfãos e 

desamp9.rados, recolhidos ao Asilo da Ordem de Santo Estevão. :Pa 

ra cobrir as avulta das despesas, mantinha a Ordem um serviço e~ 

terno, quase permanente, de pedidos de esmolas, de casa em casa. 

Tendo sabido que os superiores evitavam escalá-lo para 

esse serviço, com receio de um possível constrangiment9,em face 

de sua situação anterior de desta cado membró da sociedade cario -
ca, o Irmão Gil Maria solicitou ser designado também como esmo

leiro da Ordem. 

E, assim, numa bela tarde · de primavera, o Irmão Gil Ma 

ria, acompanhado por dois 6rfãos, dois negrjnhos por ele esco -

lhidos, começou a percorrer as ruas do centro da cidade. 

Ao ent~ em conhecidíssima casa de chá na rua Gonçal-

.ves Dias, encontrou-a em grande movimento, com todas as mesas 

ocupadas. Estendendo a todos os presentes a sacola, o religio

so, com um simpá tico sorriso, dirigia sempre as mesmas palavras: 

O senhor quer ter a caridade de dar uma esmolinha pa 
I 

• I 
I 
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ra os 6rfãos de Santo Estevão? 

A certa altura, percebeu que, em mesa bem central, o 

engenheiro Elias Salim estava em companhia de amigos. Era a 

primeira vez que os dois antigos desafetos se encontravam des

de o célebre conflito da rua do Ouvidor. Elias, ao perceber a 

aproximação do esmoleiro1 disse aos seus amigos, com os dentes 

cerrados: 

Se esse judeu tiver a petulância de me dirigir a 

palavra, eu _lhe darei a única resposta que ele bem merece ••• 

Como na previsão de um novo conflito entre os dois 

desafetos, por demais conhecidos de todos, fez-se na casa um 

sil~ncio impressionante. Todos acompanhavam com o olhar o re

ligioso, quando estendeu ele a sacola a Elias e lhe fez a per

gunta de sempre: 

- O senhor quer ter a caridade de dar uma esmolinha ~ 

ra os 6rfãos de Santo Estevão? 

A resposta de Elias foi a mais brutal poss!vel. Levan

tando-se bruscamente, o engenheiro esbofeteou com violência a 

face esquerda do esmoleiro. Ainda vibrava no ar o estalido se

co da estupida bofetada, e todos os presentes puzeram-se de pé, 

. na certeza de um conflito de conseqüências incalculáveis. Hor

rorizado, o proprietário da casa, na Caixa, persignava-se ante 

a previsão de prejuizos avultad!ssimos. 

Com espanto geral e, principalmente, de Elias, o Irmão 

Gil Maria não teve o menor gesto de reação violenta, como era 

espera do. Ao contrário~ limitou-se a dizer ao seu agressor,_se_! 

pre com o mesmo sorriso de infinita bondade: 

Muito bem, meu querido irmão em Cristo. Isto foi p~ 

ra mim ••• E para os 6rfãos de Santo Estevão, o senhor não vai 

dar uma esmolinha? 

Desnorteado com a atitude desconcertante de seu desaf~ 

to, Elias jQg~~ na sacola um punhado de nota s e saiu do estabe-

lecimento, quasé em desespero, empurrando pessoas e derrubando 
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cadeiras e mesas ••• 

Calmamente, o esmoleiro continuou sua piedosa tarefa, 

estendendo aos presentes a sacola e fazendo-lhes a mesma per -

gunta com seu imperturbável sorriso: 

O senhor quer ter a caridade de dar uma eamolinha 

aos 6rfãos de Santo Estevão? 

Dois ou três dias depois, Elias Salim procurou o Ir -

mão Gil Maria no Convento. Ao se defrontarem, o engenheiro fez 

mansão de se ajoelhar aos pés do religioso. Este, prontamante, 

impediu-o de fazê-lo e o convidou a sentar-se numa poltrona. 

Elias custou a pronunciar a primeira plavra. Um cho-

ro convulsivo não o permitia. 
N 

Com a mao sobre seu ombro, o o~ 

tiário falou-lhe com voz acariciante: 

- Chore, meu irmão, se isto lhe faz bem ••• 

Finalmente, Salim conseguiu enunciar algumas palavras, 

ainda entrecortadas por soluços. E disse do seu arrependimen

to; de sua humilhação ante a grandeza de atitude do religioso, 

a quem pedia perdão, embora, em sã consciência, se julgasse i~ 

digno de ser perdOado; de seu prop6sito de voltar contricto, à 

pratica religiosa há tanto abandonada ••• E disse finalmente de 

seu desejo sincero de se tornar um amigo leal de seu antigo de-

eafeto ••• 

-E no cordial aperto de mao que selou a nova amizade, 

procurou o ( noviço) ver algo mais transcendente e altruista. 

Neste momento eu elevo preces a Deus, - disse Irmão 

Gil Maria, - para que este aperto de mão tenha um significado 

muito maior que o simples selo de amizade entre dois homens.Eu 

peço a Deus. que este gesto ultrapasse nossas modestas pessoas 

e adquira o simbolismo da amizade entre nossos povoa, arabea e 

judeus, que devem ser unidos por laços fraternos, pois, além de 

irmãos em Crist~, são ramos pr6ximos do mesmo tronco comum, - a 
I 
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mesma origem semÍtica. 

12 

Como conseqüência do grau de inteligência e cultura do 

noviço Gil Maria, seus estudos nas ordens meno~es correram mais 

cáleres que normalmente. Resolveram, então, os s~periores da 

Ordem que deveria ele f azer na Europa, não s6 as três ordens mai~ 

-res, - subdiaconato, diaconato e sacerd6cio, - como também a 

quarta or~em menor, - o acolitato. 

Chegou finalmente o dia em que o ~ ~~Viço Gil Maria de-

veria receber a primeira ordem maior. Ao receber a tQnsura ,c~ 

mo ostiário a 8 de dezembro ne 1900, o Irmão Gil Maria tinha a 

intenção de receber todas as ordens até o sacerd6cio, inclusive. 

Ao se aproximar, porém, o término da primeira escalada de sua 

formação sacerdotal - as ordens menores, - uma dúvida surgiu na 

mente do ac6lito Gil Maria: 

-Serei di gno de ser um Ministro de Deus?! ••• 

Ti~ha plena consciência de que todo seu indigno passa

do de ateísmo a gress ivo e .~ ioqnoeiasta lhe tinha sido perAQado. 

Bastaria a ostensiva proteção de Maria Santíssima para lhe dar 

tal certeza. rJas ••• seria ele digno de ser um Embaixador de J~ 

sus Cristo?! •• 

Estaria ele em condiçÕes de exercer a mais honrosa c~ 

reira que um homem pode aspirar na terra:- a de se consagrar ex 

clusivamente ao serviço do Altar e à Salvação das Almas?J •• 

"Não há obra maior na terra do que a formação dum sa

cerdote," - disne:ra São Vicente de Paulo. "Não há vqcação mais 

nobre nem mais gloriosa do que trabalhar na salvação das almas 

como Embaixador de Jesus Cristo." 

Recordava-se o Irmão Gil Maria da observação de um lei -
go,. seu amigo: 

"0 Sacerdote á U!ll homem que quase chega a ombrear 

com o Senhor, pois, simples criatura, tem o poder1 delegado 

pelo Altissimo, de, com poucas palavras:- "Hoc est Corpus Meum!" · 
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-"criar", - va!Ilos e!Ilpregar o ter!Ilo s e!Il desrespeito ' a 

grandeza do Deus infinito, - e!Il suas mãos, o próprio Criª dor." 

E a dÚvida não cessava de atormentá-lo ••• Teria ele 

sido, de fato, "escolhido" por Cristo para ser f?eU Ministro?! ••• 
-

Não deveria ele continuar a servir a Jesus, apenas como "Irmão 

Coadjutor" coe menor dignidade, sem dÚvida, mas com muito maior 

humildade?! ••• 

Na véspera do dia de seu ingresso nas Ordens Maiores, 

o Irmão Gil Maria recolheu-se h sua pequena cela e, genuflexo 

ante o Cristo Crucificado, pediu-lhe orientação: 

- Senhor, eu Vos suplico, dai-me um sinal que me con

vença de que eu fui, de fato, escolhido por V6s para ser Vosso 

Ministro. 

Depois de muito orar, o religioso sentiu-se mais cal

mo. Lembrou-se de que deveria tomar as providências necessá -

rias h cerimOnia ao dia seguinte. Como, por exemplo, a prepa

ração do burel que deveria usar. Ele s6 possuia duas batinas: 

- uma, a mais velha, que estava em uso permanente e, como con-

sequ~ncia trazendo em sua ingrata cor branca, os sinais evideB 

·tes e de dificil remoção de serviços braçais, como os de j ardi 

nagem e outros ainda menos asseados; outra, menos usada, que 

ele, há muito, reservara para a cerimOnia. 

O relie ioso procurou na gaveta do velho m6vel a me-

lhor batina ••• e recuou assustado ••• As traças tinham execut! 

do uma terrivel obra de deotruição ••• A melhor batina estava 

em muito piores condiçÕes de apresentação do que a outra, de 

uso constante ••• O Irmão Gil Maria julgou ver neose fato ares -
posta pedida~ •• Aproximou-se do genuflex6rio: 

- Eu vos agradeço, Senhor, a Vossa resposta. Agora eu 

seu que não fui escolhido por V6s para ••• 

Não terminara de pronunciar sua prece, quando ouviu 

leves batidas na porta da cela. 
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- Entre! - exclamou em voz alta. 

Ouviu-se o rangido dos gonzos da velha porta e entrou no 

aposento um frade alto e desconhecido do ac6lito. 

- Frei Gil Maria, eu vim lhe trazer a batina para a c~ 

rimOnia de amanhã. 

Na penumbra crescente das Últimas luzes da tarde, difi

cilmente filtradas pela pequena janela, o Irmão Gil Maria tinha 

dificuld~de em identificar seu interlocu tor. Era ele alto e 

tinha a barba aparada e os cabelos castanhos, meio longos, on~ 

lados e flutuantes sobre os ombros. Seu rosto estava na penum

bra, motivo pelo qual o ac6lito não o podia fixar bem. Entret~ 

to, tinha uma vaga impressão de conhecer aquela fisionomia de 

algum lugar ••• 

Eu não o conhe ço
1 

Frei ••• 

Frei Cristiano . t no éxercício de minhas obrigações 

que lhe venho trazer a batina nova para a cerim~nia de amanhã, 

respondeu o vis itante, estendend o os braços com o burel. 

O Irmão Gil Maria recebeu-o e foi depositá-lo sobre o 

catre. VQltou-se prontamente na intenção de agradecer e con-

versar um pouco mais com o estranho visi tante . Mas, não mais 

o viu ••• Já saira da cela ••• Entretanto, o ac6lito tinha cer

teza de que não ouvira o indefectivel rangido dos gonzos da ve-

lha porta ••• 

- ! no exercício de minhas obrigaçÕes que lhe venho tra 

zer a batina nova para a cerimOnia de amanhã ••• dissera o vi-

sitante ••• Mas, seriam atribuiçÕes pr6prias do Guardião-Almoxa 

rife ••• 

Será Frei Cristiano o novo Guardião_. Almoxarife?Z ••• 

interrogou-se mentalmente o _ac6lito. 

Rapidamente, o Irmão Gil Maria procurou Frei Cristiano 

no corredor de amplas arcadas para o páteo ·interno. Mas lá 

estava apenas ~rei Dagoberto, andando de uo lado para outro. 
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Frei Dagoberto·, pode me dizer para onde foi o frade 

que acaba de sair da minha cela? 

Irmão Gil Maria - respondeu Frei Dar, oberto.- Eu estou 

aqui há maia de vinte minutos, fazendo minhas .leituraa e ora

ções e tenho eerteza de que nenhum frade entrou em sua cela ou 

dela saiu. 

- Mas, Frei Dagoberto. Talvez seja o novo guardião 

Almoxarife do Convento ••• 

- Irmão Gil Maria. O guardião 

ser Frei Doménico ••• 

Almoxarife continua a 

- Mas, Frei Da~oberto. ~ um frade alto, maia ou menos 

da minha altura, com uma barba aparada ••• 

- · Irmão Gil Maria. Todos os frades da nossa Ordem 

usam barba feita, como~ de praxe ••• 

Mas, Frei Dagoberto. ~ o Frei Cristiano ••• 

Irmão Gil Maria. Aqui na Ordem não há Frei Cristia

no algum ••• 

Depois, com um sorriso bondoso, o velho Frei Dagoberto 

disse: 

O senhor deve ter sonhado, Irmão Gil Maria. Mas foi 

um bonito sonho, sem dÚvida ••• Um bonito sonho ••• 

E, calmamente, Frei Dagoberto voltou a ler seu Breviá

rio, aproveitando a Última claridade do dia nas amplas arcadas 

do Convento. 

Irmão Gil Maria, aturdido, voltou à cela, que ele esp~ 

rava estivesse já quase escura. Entretanto , para espanto seu, 

encontrou-a plena de uma luminosida de estranha, de um esplendor 

ofuscante, de um fulgor celestial. E o foco da luz sobrenatu

ral era o burel colocado sobre o catre. 

O relieioao ajoelhou-se no genuflexório. Encarou o 

Cristo Crucifipado que, como um singular revérbero, parecia 
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refletir, ampliando-a ainda mais, a resplandecente claridade 

e... finalmente reconheceu Frei Cristiano ••• 

Desfeito em lágrimas, ele conseguiu orar: 

- Senhor1 Senhor: Eu não sou digno de merecer tan

to de V6s. Agora conheço a Vossa vontade. Agora sei que fui 

escolhido por V6s para ser Vosso Ministro. E hei de ser dig-

no de Vossa infinita Bondade •••• 

-o-

' I • 
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XI- A ESCALADA 

- "Almas! Almas! Meu Deus, dai-me almasl" 

Foi o grito angustioso de São Francisco Xavier em 

seu leito de morte, na ilha de Sancian, ao sul da costa chi

nesa, a 2 de dezembro de 1552. 

Ap6s dois anos e três meses, apenas , de atividade 

evangelisadora no pais nip8nico, onde desembarcara a 15 de 

agosto de 1549, o santo sacerdote chegara a fundar as mais 

florescentes cristandades em Kagoshima , Hirado, Yanaguchi e 

Bungo, deixando em cada localidade entre 100 a 500 cristãos . 

Mas não estava ainda satisfeito. Ele alimentava um 

sonho grandioso:- o de conquistar o imenso império da China 

para Cristo. Antes de o ver realizado, entretanto , Jesus cha 

mou-o para a recompensa eterna. 

2 

- "Almas! Almasl Meu Deus, dai-me almasl" - repe

tia sempre Frei Gil Maria em suas preces diárias . 

E foi com tal disposição que o novo filho de Santo 

Estevão suplicou aos Superiores da Ordem que lhe dessem uma 

ação missionária. E foi no cumprimento da missão evangeliza-

dora recebida que Frei Gil Maria desembarcou~num belo dia, no 

porto de Oaçaru~. 

Com a morte repentina do Último pároco, a cidade pr~ 
"' . 

ticamente estava sem assist~ncia religiosa havia alguns meses. 

E os inimigos de Deus aproveitaram bem a oportunidade para f~ 

zer uma devastação entre aquela população , formada, em sua 

grande maioria, de gente humilde, pobre, ignorante, inculta e 

ingênua ••• principalmente ingênua •••• 

A messe prometia· ser pesada e árdua. O sacerdote, 

-entretanto, nao a temia, e, como conseqUência, lançou-se, de 

corpo e alma, ao cumprimento de sua nobilitante missão . E, 

----------------------------------~--------------------------~ 
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assim, Frei Gil Maria continuou, naquela longínqua ilha do 

Mar das Anti lhas, sua penosa escalada para a sua Santificação; 

l 
Em suas andanças pela cidade, para ·melhor conhecê -

· la e sua gente , o sacerdote teve sua atenção atraída pelo n6-

mero alarmante de men inos , principalmente de negrinhos, vadi~ 

do pelas ruas da cidade. Eram , sem duvida , futuros mar ginais 

e criminosos. As autoridades mostravam-se indiferentes ao i~ 

portantíssimo problema dos menores abandonados . 

Frei Gil Maria ficou muito impres s iona do com aquele 

primeiro desafio lança do à sua capacidade de Pastor de Almas . 

~uitas vezes, já recolhido ao leito, custa va a conciliar o so 

no, com a idéia fixa no problema e sua poss ível solução~ que 

lhe parecia de dificílima aplicação. 

Uma noite sonhou que ia por uma rua da cidade, qua~ 

do encontrou um lindo me nino louro, pobremente vestido e c om 

uma fisionomia muito triste. Ao lhe dar uma esmola, o menino 

agra deceu e disse:- "Tenho ainda outros irm3osinhos pobres •• ·• 

muitos irmãozinhos pobres e aban donados ••• aqui nesta cida

de ••• "-Impressiona do com as palavras do menino , o sacerdote 

lhe perguntou onde morava ele . O pequeno apontou para o céu, 

dizendo: - "Eu sou o pobre Menino Jesus." 

E no .mesmo instante, o fra de acordou. Levantou-se 

e foi se ajoelhar no genuflex6rio . E orou: 

- SenhorJ Eu compreendi a Vossa mensagem. Hei de 

salvar para V6s todas essas centenas ou milhares de alminhas ••• 

Eu Vos prometo, Senhor! 

..1 
Auxiliado por alguns cristãos de boa cepa, Frei Gil 

Maria poz mãos à obra de salva ção dos menores abandonados . Ao 

lado da velha i ~reja, mui nece s sitada de reparos ur8entes , ha 

via alguns galpÕe s mais ou me:nos abandonad.os e um curral pou-
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co aproveitad o. O f r aõ e conseguiu alugar tu do por um preço 

razoável e deu início a uma obra de assist§ncia social, mo -

des tíssima nos prime iros tempos, mas em cons tunte progresso , 

a ponto de dar 6t i mos frutos. 

Fundou logo uma Escola Paroquia l e , posteriormente , 

um Orfanato com um Liceu de Artes e Ofícios, anexo , onde os 

meninos se entregavam, também, à prática sa udavel de vários 

desportos. 

E cuidou nempre com o máximo c arinho, desde o pri

meiro momento, da educação religiosa dos pequenos. Sem a me

nor dificuldade conquista va os cor~ ções dos a lunos, revelando 

talento pedag6~ico fora do comum. "0 que prende com mais for-

ça o coração da s cri2.nças", - observou o fra de , " e lhes co-

move mais profundamente a alma, são sem dÚvida as verda des da 

fé, devidamente explj.co. das." 

Todos nota vam a ale~ria do sacerdote , quando cerca-

do de seus meninos, principalmente os de cor preta , que eram 

ma ioria , pelos quo.is parecia ter o fra de uma pre dileção espe-

cial e aos quais chamava , carinhosamente, de "meus cha ruti-

nhos ••• " 

Um belo dia , chegou a Oaçaruc, em viagem de neg6 -

cio, o Tertuliano , 8.ntir;o oembro da "Turma do :Barulho" e ago-

ra entregue à a t ividad e comercial. 
~ 

Ainda na o se conformara 

ele com a idéia de que o "Terror da Lapa" putlesne ser um fra -
de ••• 

E foi logo visitá-lo. E ficou surpreso ao ver seu 

amigo, felicí ssimo, no meio de um bando de negrinhos aleeres 

e risonhos ••• Tertuliano , naquele momento, lembrou- se dares 

posta brutal de Samuel Stein, no Estádio Pai ssandú: 

Porque era um neero!~! 

E não se conteve: 

Quem diria que você, um terrível inimigo dos ne-

- - ' 

--~------------~------------------~------------------~4 



- 180 -

gros , pudesse um dia se sentir feliz cercado de neerinhos? : ••• 

Sentin. o a agulhada da pergunta provocadora, o fra-

de , por um momento, esqueceu a batina e respondeu ao estilo 

Samuel Stein : 

- Ora bolas , Tertuliano: Porque um homem caiu den-

tro duma fossa cheia daquela lama fedorenta , nunca mais pode 

tomar banho? ! ••• 

Como que arrependid o com seu rompante, voltou a fa-

lar o sacerdote com brandura e humildade : 

- Todos n6s conhecemos a cor da pele de Deus - Fi-

lho, pois sabemos que Je sus Cristo era branco e tinha cabe -

los castanhos, como judeu de boa cepa, que era ••• Mas , quem 

nos pode dizer qual se ja a cor da pele de Deus - Pai?! ••• 

E entre os "charutinhos '' de Frei Gil Maria mui tas 

-vocaçoe s se revelaram e muitos sacerdotes de cor se formaram , 

para continuação de sua benemérita obra em Oaçaruc e adjacên-

cias ••• 

A matriz de Oaçaruc era consae;r a da a nossa Senhora 

da Conceição. No altar-mor ca velha igreja havia uma antga 

imagem de Maria Sant:!ssima , pela qual passou Frei Gil ~íaria 

a dedicar espec~al devoção. Era sempre aos seus pés que de-

posi tava todos os ~roblemas e dificuldades a resolver , cuja 

solução favorável não lhe t ardava a Virgem em conceder . 

Teria vindo ela da Espanha nos longinquos tempos 

.coloniais . Era um ::lrtistico trabalho em madeira de lei , que 

l amentavelmente mostrava a marca da passagem inevitável dos 

anos . 

De toda s as mossas e pequenas mutilações sofridas 

pela imagem , a que mais impre s sionara o pároco , fOra a ausêg 

cia , como que decepc.dos, dos d.cdos anular ~ minimo da mão e_§ 
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querda . E era na "ferida" d-eixada pelos dois dedos ausentes, 

que o sacerdote sempre tocava com a mão direita , para depois 

persignar- se com os olhos fitos em Nossa Senhora da Concei -
#<J 

çao: 

- ~ roaria concebida sem pecado , rogai por n6s que 

recorremos a V6s ! 

6 

O Orfanato para meninos ainda e s t ava "engatinhando" 

e outro problema grave já se apresentava aos olhos de Frei 

Gil Maria:- o da prostituição. 

Asoim como os meninos , também as meninas , embora em 

menor númeroJcedo começavam a rolar pelas sarjetas das ruas, 

mendingando e prostituindo-se . Havia inúmeros casos de roere-

trizes aos doze ou treze anos de idade, já carr eGando filhos 

ao colo· ••• 

Como de cos tume, as autoridades , face à amplitude 

da questão, . cruzavam os braç os, al egando principalmente fal-

ta de verbas ••• Est as dependiam , em particular dos polfti-

cos ••• Mas , estes estavam sempre mais interessados em seus 

arranjos eleitoreiros ••• 

O pároco sentiu a necessidade de organ izar também 

um orfanatr6fio para meninas e moças, a o qual deu o nome de 

"Colégio do Anjo da Gua rda." O primeiro passo foi a compra 

de um im6vel, que s e prestava bem ~ finalid~de , pela impor -

tância de 110.000 pesos . 

O sacerdote não hesitou em assumir o compromisso 

de paear, nos prazos marcados , as quantias eocalonadas. Mas , 

na ocasião em que assim procedia, possuia ele , em caixa, o 

baldo de cinquenta centa vos •• ~. 

1 

E o "Col6gio do Anj o da Guarda" começou, sem demo-
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ra, a cumprir sua piedosa finalidade. Sob a supervisão de 

Frei Gil Maria e dirigido por um grupo de senhoras e senhor! 

tas de excelente formação cristã, - que formavam uma esp~cie 

de Irmandade leiga , - o "Colégio" passou a recolher as meni

nas desamparadas, fornecendo-lhes boa alimentação, carinho 

maternal, alfabetização, espírito de solidariedade humana, 

distração sadia, prática de desportos adequados , ensino art~ 

sanal, aprendizagem de atividades domésticas e cuidadosa in§ 

trução religiosa. 

No intuito de impedir a volta das convertidas à Vi 
da pecaminosa, o "C6l~gio" se encarregava de encaminhá-las 

profissionalmente, de modo a lhes garantir a salvação para· o 

futuro. 

Em poucos anos desapareceram das ruas da cidade os 

bandos de meninas vad ias e desamparadas. O "Colégio" ampliou, 

então, sua atividade. Passou a receber, também, todas as pros 

titutas, que desejavam mudar de vida. Ainda mais, as senho -

ras e senhoritas da "Irmandade leiga" andavam à cata das 

mais tfmidas e mais renitentes. 

Entre estas destacava-se uma meretriz c onhecida por 

Carmencita que , mercê seu temperamento exalta do e dominador, 

exercia forte influência sobre outras infelizes de seu lupa-

nar, o famigerado "El Castillo." Sob ameaças , ela impedia 

que algumas mulheres, desejosas de procurar o "Colégio",assim 

o f .izessem, obri0ando-as .à continuação da prática do nefando 

comércio. Sabedoras do fato, duas senhoras da "Irmandade" :pr_2 

curaram ter um entenuimento com Carmencita, mas foram expul

sas do prostibulo aos berros e impropérios. 

F~ei Gil Maria resolveu procurar pessoalmente a te

mivel meretriz, conhecida até por seus contínuos. pLlgilatos com 

policiais. Mal ha via entrado na casa, quando Carmencita, co-
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nhecedora do prop6sito do sacerdote , lhe desferiu terrível bo 

fetada, na pr esença de outras mulheres , horrorizadas com o 

br~tal espetáculoo O frade - ~ -nao .. se deixou desviar do seu 

fim e, ca lmamente, disse à prostituta: 

- Minha filha, não me feriste; podes ficar tranqU1 

la, pois deste momento em diante mais car a me és . 

A meretriz, que esperava pr ovocar no sacerdote a 

me sma r eação violenta dos policiais, ficou atur dida . Por al-

guns segundos, permaneceu im6vel, como uma estátua , com os 

olhos arregalados de espanto. 
..., 

De repente , nao mais pode re-

sistir. Jogou-se aos p~s do frade, banhada em lágrimas. 

Não t ar dou o dia em que a pr6pria Carmencita procu

rou o "Cql~gio" pa:t'a nele ingressar ••• E, de lá, para um cog 

vento da Ordem das Irmãs da Adoração, num paí s sul-americano , 

onde se~pre se desta cou por seu profund o sentimento de pi eda-

de cri stã ••• 

8 -
Para atender às despesas sempre cre s centes com a 

manutenção do Or fanato dos meninos e "Colégio d o. Anjo da GuS:E 

da", Frei Gil Maria apelava , ~fi! _ge:F8-..:"\ , para a Diretori a do 

Banco Nacional de Oaçaruc, na indispensável movimentação de 

numerários. Graças a esmOlas e doações posteriores , enfren-
. . 

tava ele depois a luta pela amortização dos empréstimos obti 

dos. Tudo, eviuentemente, como natural conseqUência de sues 

orações a Maria Santí ss ima, pron t amente atendidas . 

Sempre encontrava facilidade em obter empréstimos 

no Banco Nacional de Oaçaruc , em cujo Conselho Diretor s6 ~ 

via um voto contra suas pretensões:- o do Dr. Garcia , um ma-

çon fanático, que apregoava abertamente : 

- Eu penso c orno Diderot, que diz.ia :- "Quando terei 

eu o prazer de ver o Último rei enforcado com a tripa do Úl-

timo padre?" 




