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Se dependeose do Dr. Garcia , Frei Gil Maria j~~~I-~ 

conseguiria um c en t a vo no Banco Nacional de Oaçaruc . 

Sou capaz de dar até o Último peso de minha for-

tuna particular, - dizia o Dr. Garcia, - para demolir todas 

as i grejas ca t6lica s do mundo, mas não darei um centavo para 

construir uma ••• 

Com um inimigo tão rancoroso, poderia o frade re 

ceiar o que, de f ato, ocorreu um belo dia. Estava para se 

vencer um compromisso seu de avultana import~ncia. Como em 

outras ocasiÕes, esperava ele amortizá-la com um terço do 
... 

valor e reformar a letra. Estava prevenido para a operaçao. 
) 

Coincidiu que, devid o ao afas tamento tempor6rio de alguns 

Diretores, o Dr. Garcia ficou em condiçÕes de impor, momenta 

neamente, sua vontade discricionária e absoluta. 

E, na v~ spera do vencimento, o Dr. Garcia mandou 

prevenir a Frei Gil Maria que exigia o pagamento integral da 

dÍvida, não admitindo, de forma aleuma, qu~lQuer amortização 

e reforma de título. Caso contrário, mandaria executar jme-

diatamente a dÍvida, na justiça. Seria a volta à estaca ze

ro. Seria a destruição de todo trabalho já realizado ••• 

Por um in s tante, . o frade quase s e deixou dominar 

pelo desânimo. · Como conseguir uma avulta da quantia em me-

nos de vinte e. quatro horas? Mas, lembrou-se de Maria San 

tissima. Ajoelhou-se niante da imagem de Nossa Senhora da 

Conceição e orou: 

- Maria Santíssima, eu vos suplico: não me abana o-

neis. Sem a vosoa proteção, eu não poderei salvar a minha 

obra, que é ·mais vossa e de vosso Filho, do que minha ••• 

Ao t erminar, tocou, como sempre o fazi~, com o de-

do médio da mão direita na "fer ida" causada pela ausência dos 

dedos anular e mínimo da mão esquerda da Vir~cm e persiGnou-

- .... ,.,-
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se : 

- ó Maria concebida sem pecado , rot:;ni por n6s que 

recorremos a v6s 1 

Um menino , que lhe servia de empreGad o caseiro, a-

proximou- se : 

- Frei Gil Maria , uma senhora que chee ou neste ins 

tante quer f ül ar com o senhor com ureSncia. 

Na sacristia , o frade encontrou uoa senhora , vesti

da com muita distinção e recato e trazendo um pequeno chapéu, 

com um véu, que lhe velava discre tamente o rosto . 

Frei Gil Maria , perdoe-me importuná-lo. Eu sou 

a Srª . Maria de Fátima , de passagem nesta cidade ; -Como nao 

vou me demorar, fui obri eada a procurá-lo a esta hora. Mas 

eu fazia questão de .vir lhe trazer um pequeno auxílio, que 

t a lvez lhe possa s er ~til em suas obra s sociais ••• 

E estendeu um pacote amarrado de notas dobradas ao 

sacernote . Sste mal balbuciou um agradecimento. Ao receber 

o pacote , ele percebeu al go de anormal na mão esquer3a da g~ 

nerosa vi sitan te . Mas , não ligou maior importân.cia à obser-

-vaçao ••• 

O fr~de procurou, sem demora guardar o dinheiro nu 

ma eaveta fechada a cha ve. Volt ou-se l oeo em seeuida para 

um melhor agr&de cimento e uma tomada de informações sobre a 

bondosa doadora. Mas , não mais~ viu ••• Correu~ porta ••• 

Por mais apressada que l ela estivesse, ele a alcanç~ria ain-

da atra vessando a larga praça defronte à i3reja~ •• Mas a praça 
· e s tava deserta. 

O frade voltou pensativo. Não tinha a menor d~vi-

da. Aquela caridosa senhora tinha sido enviada por Naria San 

t:f ssi ma , a quem ele devia ir logo a~r~decer ••• Mas , à Vire;em 

ele podia manife star seu reconhecimento a q_ual quer momento ••• 

E aqllela quase misteriona visitante disse que estava de pass~ 
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3em nesta cidade e que não iria se . demorcr . Sntão , estaria 

ela , talvez , a borao de algum navio prestes , possivelment~a 

zarpar •• ~ E ele senti a necessidade de lhe manifestar tam~em 

sua profunda gratid~o ••• Não havia, pois , tempo a perder ••• 

Frei Gil Maria diri3iu- se apressadamente para o 

porto, af im de alcançar al~um navio que estivesse prestes a 

partir. Ao guarda de serviço perguntou: 

Meu bom amigo . Voe§ pode me informar se há no 

porto algum navio ~ue tenha chegado , talvez , hoje ou ontem e 

que esteja pronto a zarpar? 

-Frei Gil Maria . Estou vendo que o senhor nao sa 

be . Devido ao mar muito agitado e às condiçÕes precárias da 

entrada da barra , há dois dias não entra nem sai n a vio al gum . 

O sacerdote voltou lentamente pura sua casa , proc~ 

rondo recapitular tonos os pormenores do epis6dio . Talvez 

não houvesne aquela prem~ncia de tempo , como ele juleara . Era 

possível qGe a Sr9 . ~aria de Fátima já estivess e na cidade há 

dias, embora de paszar;em . No dia seguinte , in,1a6aria elos pa-

roquianos ... Ao chegar à casa , lembrou-se de ve.rificar o va

lor da doação . Era exat~mente o que faltava para o pagamento 

integral da dívida ••• 

Nada mais lhe restava fazer senão agradecer h Vir -

cem ter atendido t5o prontamente seu pedido. E, ao se ajoe -

lhar diante da ima3em de Nossa S~nhora da Conceiçio , ele re -

cordou a observação que fizera , sem lhe ter dado no momento 

maior atenção , e que agora se apresentava , com toda nitidez , 

em sua mente : 

A Srª. Muria de Fátima , a generosa vi sitante , ar.re-

senta va, em sua mão esquerda , . como se tivessem sido decep3dos , 

a ausência dos dedos anular e mfnimo ••• 

10 -
Em sua luta tit~nica pela evangelização daquela po-

---------------------------------------------------------------------------------
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pulação inculta, ing~nua e abandonada,Frei Gil Maria teve 

de enfrentar o mais perigoso e solerte inimigo: a Umbanda, 

a Magia, a Macumba, o Candomblê , o Batuque, o Cangerê, o E.§ 

piritismo em sua cx11ressão ue maior pericnlosidade : o chama 

do Baixo Espiritismo. 

Numa população com cerca de setenta por cento de 

negros e mulatos, analfabetos em sua maioria , descendentes 

de antigos e scravos africanos , era até certo ponto compreen 

sível, para Frei Gil Maria, que se sentissem eles atraídos, 

por influência atnvica,para os rituais bérbaros trazidos por 

seus avoengos das terras de África, e que lá permanecessem 

enquanto não lhes fosse levada a Palavra de Deus. Mas o q~e 

era absolutamente incompreensível, para o frade, é que tal 

movimento pseudo religioso não se limitasse ao âmbito da ge~ 

te de cor · e atraísse pessoas brancas e, até , de relativo 

grau de cultura e destacada posição social • 

. Frei Gil Maria sabia que, mui tas vezes , eram vis-

tos, à frente dos terreiros de umbanda e centros espiritas, 

carros luxuosos e de "chapa branca", com Ministros , Senado-

res e Deputados, que não se envergonhavam daq~ela cínica e 

pública demonstração de uma l amentável e aviltante involu 
,.., 

çao espiritual. 

Muitos polit icos procuravam se justificar, quando 

criticad os, de que assim proceõiam por imposição de interes

ses eleitorais ••• E era também por impocição dos mesmos in-

teresses "eleitoreiros", que tais pol:íticos, representantes 

· da mais detestável classe de homens públicos,- os pol:íticqs 

profissionais, - abriam a cornuc6pia de cri~inosas subven -

ções a c entros espíritas, templos espiritualistas e "torrei-

ros" de umbanda , com verbas destinadas exclusivamente a · o-

bras de assistência social ••• Assim, com a facilidade do 

manuseio dos dinheiros públicos , os pol:íticos "profissionais", 

--------------~------------~----------------------------------------------------~~ 
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apenas por interesse pr6prio;alimentavam criminosamente, no 

seio da coletividade , um inimigo perigoss íss imo, capaz de 

levar à morte ou à loucura muitos dos infelizes frequentad~ 

res de cen ~ros espíritas e "terreiros" de umbanda. ••• 

O pr6prio Governo, por vezes, parecia fomentar os 

vergonhosos e deprimentes espetáculos de ma~ia negra sob o 

ridÍdulo pretexto de um inexistente val or folc16rico ou turístico 

- Seria, - dizia sempre Frei Gil Maria , - como se , 

num paí-s onne ainda houvesse , por incapacidade governamen -

tal de reprimí-la, uma tribu de canibais, fosse apresentado 

aos forasteiros e visitantes um espe t áculo de antropofagia 

como atração turística ••• 

11 

No Último recenseamento procedido na ilha , mais 

de 90% dos habit2ntes , à ~ergunta oficial sobre sua religião , 

responderam serem cat6licos . 

Tenho a certeza , dizia Frei, Gil Mari a , - que 

mui tos desses 11 cat6lico·s" vão aos Terreiros, às Cabanas , aos 

Centros, às Tendas de Umbanda . Quero crer, entretanto, que 

assim o fazem por ignorância , por falta de conhecimento so

bre o que é, realmente , a Umbanda . 

E, en~rentando imensa onda de injurias publicadas 

em alguns pas quins locais , o frade iniciou do púlpito, pri~ 

. cipalmente , e em todas as ocasiÕes , que se lhe apre sentavam , 

uma tena.z campanha de esclarecimentos . Sem se preocupar em 

r esponder aos insultos recebidos , Frei Gil Maria apenas se 

limita va a dizer a verdade , somen te a verdade ••• 

-:S -demonstrou exuberantemente que as tendas e cabanas , 

ó s centros e t err 8iros de Umbanda eram , na realidade , focos pe-

xi~o sos de supertiçQo , africnnismo, depravngão, leviandade , 

. 

--------------------~--------------~-----------------------------------------, 
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degradaçãb moral e loucura, em que se misturavam ridÍcula s 

práticas fetichistas i e deformados ritos cct6licos , diabó

licos deuses africanos e santos da I greja, perigosas aoutrl 

nas espiritas e mal interpretadas ensinamentos cat6licos,t~ 

ao envolto em conf uoo e perigos o sincretismo de necromancia , 

paganismo bár baro, magia negra , pol~tcismo africano, here-

sia, grosseiro pantei smo, t endência ao mais puro af ricanis-

mo e verdadeira demonolatria •• • 

E mos trou a inda , à s aciedade , como os sagazes di-

rigentes da Umbanda , para en cobrir seus verdadeiros inten 

tos de intr oduzir no país um a utêntico politeismo ~agão e 

africano, procuravam se apropriar das fe s tas e dos santos 

mais populares da I gr e ja. Da í os terreiros, centros , ten -

das e cabanas com nomes de santos :- Centro são Jorge , Caba

na Sant~ Bárbara , Tenda Santa Rita de Cássia, Terreiro São 

J erônimo •• • 

Se os umb<mdistas se apresentassem . como realmen-
... 

te sao , magos e ~oliteistas adeptos da demonolatria,- po~ 

cos seriam seus acompanhant es . Como conseq_Uência , oculta-

ram inteligentemente se us demoníacos prop6sitos e disfarça

vam seu politeismo africano e pagão com uma mentirosa devo

ção aos Santos, pnra gritar, a plenos pulmÕes , a cínica afir 
... 

maçao : 

N6s tamb~m somos cristãos! U. 

12 

.... 
Sempre com a preocupaçao de evitar r efer ênc i as pe~ 

soais , Frei Gil M:::.ria alertava seus paroquiunos sobre o ve_E 

dadeiro aspecto moral dos "babalaOs" ou "pai s de santo" mui ' -
tos de cor bran ca . Com raríssimas exceções , eram el es uns 

grandes espertalhÕes que vi viam à tripa forra , graças à in

genuidade ou , melhor à i mbecilida de de seus sequazes. 

Mui tos mnntinham aut ênticos "harcns 11 com s uas "fi 

2~/Al'-
--------------------------------------------------------------~ 
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lhas de s anto" ••• Os t erreiros de umbanda eram , pois , em 

sua quase totalidade , ver~adeiros antros de depravação e 

degr a dação moral ••• 

De todos os chefetes de terreiro, destacava-se , 

por ser ma is escandalosa em suas manifestações , uma "jabo-

n an", conheci da pel a alcunha de "Seu Nove" , que se apresen-

t a va sempre grotescamente vestida como homem. Costumava 

ela fazer demonstra ções públicas , sempre cercada por uma 

multi dão de fanáticos imbecilizados , em a ut8ntico exemplo 

de hi steri smo coletivo. Nada dizia ela que se aproveitas-

se , por ser i gnorante e boçal. Limitava- se a consumir al-

g~mas garrafas de uma certa "agua benta" , que ela espargia; 

em pequena parte , sobre a multidão semi- dementada , e bebia , 

em sua maior porção , terminando sempr e por fi car completa-

mente embriagada ••• 

E a r a zão era s impl es:- a t al "ac;ua benta" era, 

apenas , ca cha ça ••• 

Com aproveitamento de publicaçÕes de al~uns umba~ 

distas ma is sinceros e inconformados coo certas in tençÕes 

menos corretas de ceus colegas , Frei Gil r~~ria denuncia va 

sempre do púlpito as artimanhas diab6licas que muitos "ba-

balaôs" espert~lhÕen l an ça va m mão para engc.zopar os incau-

tos . 

"Da desmedida amb i ção e descomunal falta de es -

crúpulos mora i s desses inôividuos na sceu uma i dé ia diab6li ~ 

ca que modif i cou, da noite para o dia , o curs o do Espiri

tismo em Oaçaruc , fazend o com que o número de seus adeptos, 

com o tempo , i gu2lass e , pelo menos , o de fiéis do Catoli -

c ismo . 11 

·" Sabiam os sabidÕes que jamais um Ca tólico entra 

ria num .terreiro de umbanda para pedir o auxílio de Ogum , 

nem concorreria para a ornamenta ção de um t emplo de Xanr,ô. 

-~ . 
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Po~ém qualquer católico tem fé em São Jorge ou faz donat i-

vos par a uma casa "reliGiosa", cujo padroeiro se j a são Se-

ba s tião ou Santo Ant~nio . '' 

"0 insidioso golpe dos espertalhÕes - deu 6timo re-

sulta do e , hoj e , cinqUenta por cento ou ma ts , t alvez , de C.§: 

t6licos desavisados freqUentam Centros EsDÍritas , Templos 

Espiritualistas e Terreiros de Umbanda , poi s neles depara -

ram c om as imagens dos mesmos . Santos, que se encontram 
I 

nas Igrejas Cat61icas . '' 

"Habilic1osamen te j untaram os l adinos explorad ores 

da b oa fé alheia , c onforme suas atribu i çÕes segun do a con -

--cepçao africana , o nome de um Santo de maior evidência no 

Ca~olici smo ao Orixá , que chefiava uma determinada linha de 

umbanda. Ganharam , assim , os Orixás mais uo nome , fj.0 .1n~ o , 

na parte material, metade Africano e met~üe Cat6lica numa 

incompreensível e criminosa confusão. 

" ~al i dentidade , entretanto, é sot:1ente na anarên

cE , pois, além da insinceridade de prop6si tos elos umb:mdi~ 

tas, a Deus não s eria grata , de forma alguma , uoa oração 

feita num antro abominável de polite í smo r~ngn o e àemonol a-

tria ." 

"Ao f a zer , pois , uma r.re ce , 2.parentomente dirigj.-

da a São Jorge , estari a o f al so ca t6lico ornnd o, na realid~ 

de, par a a entidade demonía ca e execr~vel de Ogum ••• " 

z, - nuQa clara e insofi smável demonstração de que 

as pseud o-cerim~nins reli3iosas da Umbanda não passavam de 

ridículos aparatos de carater xamaní stico , de procedência 

n egro-africana , em que s e observam sobrevivCncias de feti

chismo banto, de envolta com reminicências de cul to católi

co e culto su ~a~gs aliados h influência do ~spiritismo, mas 

sempre com preponc:.ert\ncia do elemento banto , - Frei Gil r.:a-

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

I 
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ria rela cionava , do púlpito , os caricatos deuGes do pa~ani~ 

mo africsno , com sua s solertes e criminosas mi s tj_f' icnçÕe s : 

Oxalá - Chefe Supremo da Corte Cele s tial , disfar-

çado sob o nome de Jesus Cristo . 

Xang_8 - deus do relâmpago , chefe dc.s quedas dagua , 

dissimulado sob a ficura de são Jer8nimo. 

Ogum - deus da guerra , encoberto sob o nome de são 

Joree . 

Ox6ssi, - deus da caça , rei e senhor da flore s ta , 

oculto sob a figure. de são Sebas tião. 

Omulum ,- deus à a peste , rei dos cemitérios , dis -

f arçado sob o nome de Suo Bento . 

~emanjú - deusa do mar , dissimulada sob a fi gura 

de Nossa Senhora . 

I asan , - deusa do vento , da tempes t 2de e da vin -

cança, encoberta sob o nome de Santa Barbara . 

Ibeji - de us das cri3nças , oculto sob as figuras 

de São Cosme e São Damião ••• 

Onde mais se caracteriza o o.bomj_nável · aspecto de 

demonolatria na s in s i diosas cerim8nias da Unbando. , - demon~ 

trava sempre Frei Gil traria , à sacieda de , - é no indefectí-

vel culto a Exu . 

Os pr6pri os autores de livros umbandistas era m os 

nri meiros a ic1entificar. Exu com LÚcifer . Em tola dialét_! 

ca , na qual difícil ne tornaria separar a in~enuidade da má 

fé e hipocrisia , e sses autores aconselhavam a nada se pedj.r 

ao Criador ••• . 
"Deus é bom e não ~az nem pode f a zer o mal. Ele 

é ci Pai bondoso de todos e tem obri r.;ação àe cuidar de seu s 

filhos . Não precisamos , por isso , estar pedindo fa vores a 

Deus ••• Pedir a De us seria até um sinal de desconfionça ••• 
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Mas Exu é ma u , é ruim , é perverso, sempr e pronto a nos pre

jud i ca r e f a zer o mal . Toda via , querendo , o Exu t ambém nos 

pode f~vorecer e servir para o bem • • • (?! ) t por isso que 

precisamos esforçar-nos por e s t ar bem com ele ••• ( ?! ) Daí 

a necessidade de cultuá-lo , de oferecer- lhe s2crífic i os e 

presentes ••• (?!) En tão ele se pÕe à s n ossas or den s e faz 

o b em ou o mal que lhe pe di mos 11 
••• ( ?! ) 

- E assim fica plenamente cara cterizado , - sal ien-

tava Frei Gil I~ria , - com as próprias palavras de autores 

umbandi s tas , o verda deiro aspecto da Umb anda, como um oste,n 

s ivo culto a Satanás , como uma autêntica e perigosíssima de-

monolatria ••• 

16 -
Com a preocupação de sal ientar que nada há de irri 

sóri o e burlesco na figura de Lúcifer e de que qualquer pes-

s oa i ncrédula de sua existência ou que o apr esente como um· 

ser imagi nário ou ridículo torna- se , na r ealidade , seu 8fi-

cien te ali ado , seu humilde s ervidor e seu submisso escravo , 

-Fr ei Gil Mari a na o J_)Od i a deixar de destacar o grotesco de 

cert a s den ominaçÕe s dadas pelos umb~ndistas , ~s inúceras ca- -· . 
A 

r a cterizações sat~nicas de Exu. 

Assim , citava o fra de , uti l izando informações obt1 

das em obr as de· a utores umb~ndistas , a lista ma cabra dos 

Exus : 

Exu-Re i _C?_u Ma~oE.§.! - "é o maioral dos Exus , consi 
..... 
àeredo c omo Lúcifer ou Satanás do Cri s tianismo ••• 11 (l!! ••• ) 

Exu Rei das Sete En cruzilhada s , 11 - um dos mais in-:

vocados nos trabalhos de Maeia . ~ el e o Senhor absol uto de 

·toda s as e stradas e caminhos que se cruzam. 

" t d . } 11( I ) ae o os os cam1n1os ••• ? ••• 

/ 
Chefe suprem o 

Exu Trc.nco. Ruas - " é o mais invoca do pelos prati 

·cantes de Baixo Bspiriti smo e a ele são entre~ues a maioria 

?~ ~o~r-~--------~------------~----------------------------~---------------------. 
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dos deopachos feitos nas encruzilhadas. 11 
••• 

Exu Tiri:d. - "companheiro de T-..canca Ruas . t grB.!! 

demente invocad o na prática de trabalhos a serem despacha -

·dos mas encruzilhadas , nos campos , nos rios, ~em como nos 

' té . 11 ceml r1os ••• 

Exu Veludo 11 tem o poder de castigar os inimigos 

daqueles que recorrem aos seus incalculáveis recursos malé-

ficoso~ •• •~ 

Kxu Quebra Galho -" manda principalmente nas ma -

t as . Exerce ainda forte domínio sobre as mulheres e moças , 

inci t and o-as à perversão e ao abandono do lar . t grandemen-

-t e invocado na prática da Magia Negra , para a separaçao e 

ünião ilícita de ca sais ••• "( !!! ••• ) 

Exu Pomba Gira , - "represent~ a maldade em figura 

de mulher. Encarrega-se da vingança , pactuando c om as mu 

l h f . t . . t . . . 11 ( ' ' ' ) eres el 1ce1ras con ra as suas 1n1m1gas ••••••••• 

Exu d2.S Sete Cruzes , - 11 encarrer;udo de zelar a en -
trada dos cemitérios. A essa entidade 

, 
entregue todo o tra~;.-e 

balho que se pretende fazer para que uma pessoa morra por 

acidente , assassinada ou outra qualquer , . espec1e de morte , de~ 

de que não seja natural! ••• ( ' t t ) •••••• 

Exu Troncmeira , - "é o encarrer,ado das tronqueirns 

ou entrad~s das portas. A essa entidade é que de vem os um-

bandistas saudar e oferecer despachos , quando se iniciam 

suaisquer trabalhos ou sessÕes de Umbanda , para que esses 

trabalhos l ogrem o seu devido êxito ••• 11 ( !!! •.• ) 

Exu das Sete Portas ( t ambém chamado Exu das Sete 

Cha ve s ), - "facilita a to do aquele que o invoca , quando de-

seja abrir cofres ou recipientes onde se encontre qualquer 

objeto de valor que esteja bem guardado" ••• ( ? ! ••• ) Deverá 

ser, sem dúvida , ~ Exu protetor dos arromb::idores de cofres ••• 

Exu das Sete Poeiras - seu traba lho é nas eatra -
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das e, tal como seu nome indica, vive a perseguir aqueles 

que trafegam justamente pelos caminhos e picadas onde o· ba

fejo do progresso ainda não conseguiu fazer ruas verdadei -

ramente calçadas 11
••• (!:! ••• ) 

Exu Morcego , -"trabalha principalmente depois da 

meia-noite . Tem o poder de transmitir toda e qualquer esp! 

cie de moléstia" ••• 

Exu Trenca Tudo, - "seu despacho deve ser coloca-

ao, de preferência , nas encruzilhadas, mas qualquer outro 

lugar também serve . Ele ajuda em tudo: Tranca Tudo" ••• (?!. •• ) 

Exu da Pedra Negra, "é muito poderoso. · Tem o 

poder sobre bens e riquezas. ~ evocado para a r ealização 

d d 6 . . . 11 (••• ) e gran es ncg ClOS comerclals ••••••••• 

Exu da Caoa Preta, - "a finalidade de seus traba-

lhos é postar-se em todos os caminhos como observador ou 

fiscal dos demais exus. Tem por especial predileção provo

ca r desintelig~ncia s e arruaças entre os ho~ens. ~ muito 

evocado com o fito de provocar a derrubada de Chefes de 

terreiros" ••• ( ? : ••• ) 

Exu Ca veira, - "a serviço de Omulum , rei dos ce-

mitérioa. Seus despachos devem ser feitos depois de me ia-

noite ••• " 

Exu da !.Teia- Noite , - "ensina a fetlar, de um modo 

imediato, qualquer língua e tem o poder de decifrar qualquer 

enigma." Deve ser, provavelmente, o Exu protetor dos cur-

sos de ensino rúpiuo de língua s estrangeiras ••• 

"Exu Pa~Eí o, - "seu trabalho se prende ao que co-

mumente acqntece entre casais que se separam, motivados pe

lo ciúme, pelo dese jo de conseguir amores ilícitos, etc. 

A essa entidade do mal costuma- se entregar todos os despa 

chos que vi sam fustamente os trabalhos objetivando conces-

-soes duvidosas, quando determinadas r-essoas de s ejam juntar-

""2/ r-A::> 1-
~~--------------------~------~----------~--------~~ 
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se a outras por meios ilega is . Prima excepcionalmente pela 

prática do mal, ~ois s ua finalidade ~ incutir o 6dio , a in

compreensão e tudo o que resulta na separação de caoias que 

vivem em harmonia 11 
••• (!!! ••• ) 

Exu Gangn , - " se us trabalhos são feitos exclusiv~ 

mente nos cem i térios . A ele é entregue tod o e qual quer tra 

balho no qual se deseja a morte de pessoas" ••• 

Exu Quirj.mb 6, " suas ativida des maléficas são de 

molde a prejudicar s implesmente as mocinhas , induzindo- a s à 

prática de atos indecorosos e ao caminho da prostituição." ••• 

( ' ' t ) •••••• 

Exu Bra sa - "é o provocador dos inc~ndios e domi-

na o r e ino do f ogo, tendo a facilidade de conce her aos pra-

ticantes da Magia Negra o dom de caminhar entre chamas sem 

queimar-se" ••• ( ? ! ••• ) 

Exu Enr;onRdor, - protetor de qualquer adepto seu, 

que qu eira engcna r uma pessoa" ••• 

Exu Se~ utor , - que f a cilita o trabalho de seduzir 

moças ••• " 

Exu Amarrad or , - pr on to a auxiliar u~a mulher que 

pretenda prender ou amarrar um h omem" ••• 

- Enfim, - concluia Frei Gil Maria , - com base nas 

informações dos pr6prios a utores umbnndistns , há Exu para 

tudo, ~ara todos os fins perversos , para todos os atos malé 

ficos , par a toda s as cruel dades que a men t alidade satânica 

dos umbnndistas l•os sa imac;ina r contra seu o uesafctos ••• 

Mas , Frei Gil Maria, os "despachos" pegam mesmo ••• 

Eu conheço o ca so uo meu compadre Ram6n que era um dos ho-

mens mais forte s e robustos que eu já c on~1e c i ... El e tinha 

um inimibo r ancoroso , que era umb~n dista c que rediu na Un-

bGnda um " servi ço" contra ele ••• E àes de o r·rimeiro " desr)a-

2/{, ./()? 
~--------------~--------~----------------------------~ 
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cho" , que apareceu na porta de sua casa , o me u pobre compo.-

ure Ram6n , foi definhando ••• definhando ••. cada vez mais 

triste e sorumbático ••• até que morreu ••• Os médicos nao 

sabiam o que ele tinha ••• e não deram volta no coitado ••• 

Desde então , Frei Gil Maria , eu me convenci que os "despa

chos"· pecam mesmo ••• Deus me livre de arro.njar um inimigo 

umbandista que vá apel a r ~ara a Umbanda ••• Não há quem es-

cape dum "despacho" ••• 

O frade esperou pacientemente que seu paroquiano . 

Al onso terminasse s ua torrente de escl~mações , denunciadoras 

do pavor que o dominava , e depois , com calma , iniciou seu 

trabal ho de esclarecimento sobre o verdade iro val or e sign! 

ficado dos "temíveis de spachos" ••• 

Não foram os " ~es:pachos" que mataram seu compa-

dre Alonso . Foi ele mesmo quem se suicidou ••• 

Não , Frei Gil waria. Eu acompanhei de perto os 

Últimos di.as do meu compadre . Ele não t tnha mais forças nem 

para segurar um co~o com ácua , quanto mais ~ara em~unhar uma 

arma e se matar • •• 

- Deixe- me expli car o que eu quero 4izer . O que 

aconteceu com seu l)Obre com}:)adre é que, de s cle o prime iro" deE, 

pacho" col ocl-ido na 11orta d.e sua casa , ele se convenceu de 

que os "despachos" pegam mesmo e de que não ha via meio de 

escorar de seus malefícios ••• 

E não h6 mesmo , :!!'rei Gil r.raria •• ; 

Como con sequ~ncia , ele se apegou a essa inéia 

-fixa de que na o D~ deria escapar nos efeitos visados pelos 

11 despachos 11
• E pass ou o tempo todo a ali~í:mtar esse pensa-

· mento negat i vo •••• 

. - Justamente , Frei ~il Maria ••• ele papsava dia . e 

noite tri s te e sorumbático , •• sempre rensando •.• pensando ••• 

- Assim ele fixou em seu sub- con s ciente esse pen-

~- ,. 11' -
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sarnento ne8ativo . s , como conseqUência, seu s ub-consci en-

"tê execu tou mais t arde , exatamente o que lhe tinha s ido e_!! 

s inado. Ele foi definhand o a té morrer , porque assim tinha 

ele c onvenci do seu sub-consciente de que devia acontecer ••• 

Em outras pal a vra s, seu compad r e pr aticou, inconscientemen

te , a a uto-destruição . 

Quer dizer quê?! ••• 

••• que se ele tivesse fixado em s eu suu-consc1 

ente um pensamento pos itivo , como, por exemplo , de que nada 

de mal lhe ucon tec eria ape zar de todos os "despachos'', ele 

estaria vivo até hoje , forte e robusto c omo era . 

Então o " des1)a cho" não pega? ! ••• 

O "despacho", embora seja na realidade um obje

to ou um conJ· unto de obJ' e tos "consaf"r <:t dos 11 a Sa t anús nosso ,, ' 
inimi go mortal , será comple t amente inofens ivo , se soubermos 

enfrentá-lo, isto é , se soubermos nos c onservar na am i zade 

de Deus e na gr&ça divina . 

- · como uc vo eu proceder, por exemplo, se encontrar 

um "des:pa cho11 na 11orta da mini1a casa? 

Despreze-o simple smente, como al~um~ coisa que 

nada vale e de que em nada irá influir em s ua vida . Faça 

o sinal da Cruz , pois , como já disse , voc6 entnria diante 

de objetos "consaGr ad os" ao Demtlnio e procure a graça de 

Deus, aprovximando-se com frequência da Eucaristia. 

- Frei Gil Maria , o senhor não c~lcula o bem que 

suas yal a vras estã o me fazend o. Tenho ago~a a certeza àe 

que poderei vencer e sse pavor que eu tinha r>elos "despa -

chos". Dese j aria a té utilizar um proces s o, se existisse , 

que me conferiss e uma imunidade prévia c ontra es se pavor ••• 

-Ta l processo existe ••• 

Ensine- me então, Frei Gil Maria l!! ••• 
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- Basta que você grave em seu sub-consciente pen-

sarnentos positivos ••• 

- Como, Frei Gil l\1aria? ! •••. 

Todos os dias , pelo menos duas vezes ao dia , p~ 

l a manhã , ao levantar , e à noite, untes de deitar , você de

ve pronunciar certas frases contendo pensamentos positivos , 
, . 

cinco a dez vezes , no m1n1mo ••• 

Como? ! •• • Dizer as frases mentalmente? 

N~o . Dizê-la s em voz alta , isto é , em voz sufi 

cientemente alta para serem ouvidas pelo seu pr6prio ouvi do. 

Assim , será mais f~cil fixar em seu sub- consciente os pens~ 

mentos positivos , que voe~ deseja alimentar em sua vida . 

S6 isto? ! ••• 

Nio . Um pouco mais . ! preciso que voe! diga 

as frases com atenção , com muita fé , com a convicção e cer

teza de que irá cons~euir o que está pedindo . 

E que frases poderia eu dizer? 

Por exemplo :- "Com a graça de Deus e a proteç~o 

de Mari a Santíssima, cada dia e s ob todos os pontos de vis-

ta , eu vou cada vez melhor . " 

Muito interessante ••• 

Outra frase :- ·"Com a graça de Deus e a proteçio 

de Maria Santíssima , nada de mal acontecerá a mi m, a todos 

os meus entes querir1 os e a todos os mells desafetos . 11 

- Como?!... Ao.s desafetos? : . .. Entãó , Frei Gi l 

Maria , o senhor quer que eu peça o bem 1~ra os meus inimi-

bos , que me desejam o mal? ! ••• 

Justamente •••• 

- ·Mas , Frei Gil Maria , até para aquele meu inimi-

go umbandi·sta , que estaria ~azend o um "serviço" , · na Umbanda 

contra mim? : ••• 

- Sim , meu filho . Até esse ••• E, se assim acon 

-- ~ -
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tecer , ~ possível que ele n~o chegue a receber o bem , que 

vcc ê lhe deseja , por que não o merece , mas é certo que você 

não receberá o mal, que ele lhe deseja, porque voe@ estará 

atraindo para sua pessoa todo o bem que voe@ desejou a ter-

ceiros, em especial , aos seus desafetos ••• Principalmente , 

se você o fizer sob o amparo da graça divina e a proteção 

de Maria San t:! ssima ••• 

18 -
E, assim, Fre i Gil Maria acentuava sempre em s ua 

incan sável pregação de que "o melhor e mais eficaz meio pa-

ra nos tornarmos imunes contra tona a s orte de despachos e 

malefícios , é conservar- mos na amizade de Deus , na gr~ça san 

ti f icante ." 

Antigo conhecedor do método de educação por auto

sugestão consciente de Emile Coué , o frade ~rocurava difun

dí-lo, devidamente cri s tianiza do, com a declaração prévia 

a qualquer pensamento positivo das palavras consagradoras : 

"com a grriça de Deus e a proteção de Maria Sant1ssima." 

- "Trazer o poder de Deus para a nossa vida é tlm 

dos passos essenciais para predispormos nossa mente ao suce~ 

so", - dizia sempre Frei Gil Maria, repetindo palavras lidas 

em eminente e scritor norte-americano. 

Paulatinamente , mas sem desfalecimentos , o frade 

continuava sua benemérita campanha de desmascarar a diab6lj. 

ca Umbanda , pondo-lhe à mostra de todos a verdadeira face 

de perigos1ssima sei ta satânica . E ~ui tos cat6licos· ingê 

nuos, que candidamente ignoravam a grave ofensa feita a Je-

sus em assistir , coe igual fervor , uma missa na Igreja e uma 

sessao no terreiro , abandonaram , sem maior receio , a práti-

ca nefun~a do umbandism o. 

E, depoio de algum tempo, os "b~bala~s " e chefes 

de Umbanda , que antes imperavam discricionariamente e se im 
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punham por ameeça s aterra doras, começaram a sentir os efei

tos da campanha de Frei Gil n~ria com a reduç~o crescente 

de seu maléfico poder . Várias pessoas, que há muito deoe

javam desli gar-se da Umbanda e não o faziam pelo temor aos 

poderes misteriosos da Magia Negra, depois de es clarecidas 

pela palavra do pároco , passaram a desprezar acintosamente 

os "ex-temíveis de Gpachos" e a se aproximar, com maior assi 

duidade, da Eucaristia. Convenceram-se elas de que, para 

se sentirem confiantes e seguras, deviam manter uma firme 

vida espiritual, bem perto de Deus , isto é , da H6stia Con-

sagrada. 

19 -
Se o quisesse , Frei Gil Maria conseguiria o fech~ 

mento imediato de todos os terreiros de Umbanda , depois de 

ter assumido a Chefia de Polícia o Dr . Morolcs, homem culto 

e com perfeito conhecimento nos malefícios da magia negra. 

Estudioso do as s unto, o Dr . Moralcs conhecia a fun 

do o perigo imanente do comportamento sincrético da Umbanda, 

por provocar "ambi V[;llências espirituais que p odem levar à 

ci são da per3onal ida de , à neurose e até à loucura." 

Outro ponto que provocava no Dr. Uorales impulsos 

de repressão s~mária contra os maléf icos terreiros de magia 

negra, era o vulto de crimes cometidos sob a capa de terap~B 

tica umbundista. Eram em grande n6mero os casos de morte 

por espanca mento ae infelizes submetidos ao tra tamento bru-

tal de uma boa "surra para expulsar um esr írito sofredor en-

costado." ••• 

E nem oeria preciso citar outra grn ve irregulari-

dade, de maior inter esse , entretanto , pa r a -a Sa 6de r ública 

do que , propriamente , para a Polícia:- os banhos terapêuti-

cos, apenas , repugnantes ••• 
' 
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"Para retirar todas as :pragas e maus desejos , por 

mais fortes que sejam , desde o tempo em que esteve no ven 

tre materno até o momento presente , pegar todo o conteúdo 

da primeira defecação de um r ecem-nuscido, o .chamado "fer 

rão", e :passá-lo na cabeça , no rosto e em todo o corpo do 

paciente ( ?! ••• ); em ser,uida , espe~ar um :pouco e , log o a:p6s , 

da r um banho sem oab~o ( ? !) até limpar todo o corpo. Enxu-

gá-lo muito bem com uma toalha limpa e , em seguida , passar 

em todo o c orpo do "enfermo" o primeiro l eite que a :partu-

riente tiver tir~do do se io e colocado numa xícara antes da 

criança ter mamado( ? !) • Em seguida , veztí-lo com roupa 

limpa . Lavar o puno ou fral da em que ve io o " ferrão" e gua_!: 

dá-lo." 

- Em todo o caso , pior seria ainda se mandasse 

guardar o :pano sem lavá-lo ••• - comentou o Dr. Morales . 

- Muit o mais repugnante que esse banho com a pri-

meira defecação de um recem-na scido, - afirmou Fre i Gil 1.ra-

ria ,- é o banho de de s carga com fezes de Boi preto... ~ 

prec i s o que o boi se j a completamente r reto rara serem apro-

veitadas suas fezes em "banho terapêutico" (?!) dado a um 

"pacj.ente " afim àe cons eguir com qu e o Exu do Boi Preto le-

ve todas suas cc.rg .. s de fei tiçarios , maus olhados , praga s , 

etc. etc •••• 

A enérr;ica atitude do Dr . Mora l es , na defe~a i n-. 

transigen te da sru1iàa de mental da população insular , se fez 

sentir desde o dia de sua ass unção ao car~o de Chefe de Po-

lícia . Com eçou logo por suprimir a criminosa f ecilidade com 

que eram concedi u ~ s licenças ua ra abertura de novos centros 

espírita s e terre iros de umbcndu . 

Todos os focos ele fetichismo e macia negra. pa sca.r['m a ser 

v~.r, ind os, ele perto , pela polícia , elimimmdo- s e acsim a licencj.o t: i ':2.Cc 
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de c ostu~e s até então imperantes . 

A pedido de Frei Gil l furia, foi r roibi da uma prá

ti ca abusiva , há muito tolera da quase sob pressão: - a ceri

m~nia profana e occrílega da la var;em ao adro da ip,reja , - e, 

por vezes , a té do s eu pr6prio r ecinto , - em determinados 

dias do ano , entre ritua i s satânico.s , como , " defumações" , 

invocações de Oxalás e Exus , cenas de histerismo coletivo ••• 

Mas , o Dr . Morales ainda não estava satisfeito ••• 

- Eu t enho cobertura suficiente n o Go verno e ~on-

gresso,- diss e ele a Frei Gil Maria , - pera conseguir uma 

lei que me permitirá fechar sumariamente todos esses foco s 

de necromancia . Entre t anto , como se tra ta de assunto em 
..., 

que a I gre ja devo es t ar muito interessada , nao quero assu 

mir tal a titude sem um perfeito a cordo com as Autoridades 

eclesiasticas . Qua l a s ua opinião , Frei Gil Naria? 

- Dr. !Joral es . Eu poderei dar apenas a minha op_! 

n ião pessoal, que ser ia , no oáximo, a opinião àa nossa paró 

quia . O parecer da Di oce s e s 6 pode 8er deã o pel o Sr . Bispo, 

em Bela Vi sta. 

- Sim , eu se i. túas , no meu entender, o senhor e_§! 

tá em ~elhores condiçÕes de opinar sobre o a s s unto do que o 

próprio Sr . Bi spo, que não vive o problema t ão do perto. quan_ 

t o o senhor ••• · 

Então , rermitn- me que eu lhe dê , apenas , a mi -

nha opinião pessoal ••• 

De c cOrd o. 

Eu a cho que uma medi da drústica de fechamento 

imediato d~ centros espí r ita s e terreiros de umbanda, embo-

ra em princípio , perfeitamente justi f i cável , poderia s er mais 

prej udic i al do que ben~f i co ••• 

Não com: r eendo qual a r a zã o ••• 

Eu ex~üico , J... sj mples des trtJiçElo élessas cren -
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çns sat~nicas , sem um esforço correspondente de evanceliza

ção para subotituí-la s pela Verdade da Fé em Cristo , deixa

ria , de imediato, um grande vácuo , dada a completa ausência 

de vida sobrenatural , que poderia ser pronta mente preenchi

do por outra corrente de id,ias tamb~m perigosas ••• 

Como , ~or exemplo? 

O ma r x i smo que vem de s er im!ü onta do na Russia , 

ap6s a derrocada da infeliz dinast j.a Rome.noff , e que tende

rá forçosamente a se ex~andir além fronteira s . 

~ possív el que o senhor tenha r a zão. 

A Hist6ria nos r rova que .a sim~les perseguiç~o 

a uma i déia n~o é , em geral, suficiente pnra matá-la. Uma 

i déia s6 se combate com outra id~ia melhor. Não se trata , 

pois , de recalcar autori t a riamente formas de comportamento 

relic ioso ou pseuc1o-reli3ios o, como é o nosso caso , medida 

que , no sécul o Y..VI , não deu r e sulta do com o juàa ismo e o pr_2 

t estantismo . E, s e formos mais longe , o pr6prio Cri s tianis

mo é um exemplo :- a pesar de toda s as terríve is perseguiçÕes 

em Roma dos Cesares , a ·I Bre j a é hoje vitoriosa ••• 

-A Hist6ria é uma grande mestra ••• 

Sem dÚvida . Quando a Igreja se implantou no 

Ocidente , o par.;an:i.smo não foi extirpado de c olpe . Sabemos 

que, a inda hoj e , "a população rural da Europa Cat6lica guar

da usos e cren :1ices que remontam a o pa gan:i.smo. " 

- Que podemos f azer entio para combater inimigo 

tão perigos o? 

- ''De senvolver um esforço lúcido e perseverante 

de evangelização , de ;verda deira ca teque s e 11

1 a pnr de urna cam

panha de escla r ecimentos , sob a r esponsabilida de das Autori 

dades Civis e Eclesiástica s . Uma campanha cuida dosa e bem 

orienta da sobre a verda deira na tureza da Umb~nda , qu e , abso 

luta mente , nada t em de cri st~ , ma s , ao contDário , é uma s ei 

ta , no. r ealidade , ou t1nicn , pois não pas s a ; s em qual quer clÚ 
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vida, de uma aut~ntica demonola tria. Assim, os umbandis -

tas, em sua grande ma ioria, - ensurdecidos pelo atabaque, 

hipnotizados pelos passes dos "babalaOs", s e duzidos pelas 

feitiçarias da macumba, iludidos pela mentirqsa capa de 

.cristianismo, criminosamente lançada sobre ~s Orixás e os 

Exus, - abandonarã o, s em r eceio, o abominá vel convívio com 

Lúcifer e voltarão ao aconhego acolhedor do Cri s to ••• 

21 

Era raro o dia em que Frei Gil Maria n8o encontra -
va em seu caminho um ou mais "d~spachos". Apareciam em 

profusão toalhas de setim vermelho, velas e charutos cruz! 

dos e amarrados com fitinhas de seda preta e vermelha, al

guidares de barro com galos pretos recheados com farofa am~ 

rala e pimenta da Costa, velas de 4ebo acesas, garrafas de 

cachaça ••• · Mas nenhum mal acontecia ao frade. Pelo menos, 

com ele, os "despa chos" não estavam pegando ••• 

Certa noite, ?esapareceu do quintal da resid~ncia 

paroquial, onde fica ra para secagem, uma batina do Frei Gil 

Maria. Este não deu ma ior importância ao fato• Poucos dias 

depois, foi o fra de procurado por um bom paroquiano, que,fo~ 

çado pelas circunstâncias, convivia com vários umbandistas, 

sem os acompanhar no credo diab6lico. 

Soubera ele, sem nada ter bisbilhota do, que à meia 

-noite de certo dia seria realizada uma ses são de ma cumba 

para atrair de sgraças sobre Frei Fil Maria. Local: - uma co 

nhecida gruta na encos ta sudeste da Serra Grande, de fácil 

acesso. 

Assusta do, o paroquiano procurara logo o sacerdote 

na· intenção de alertá-lo sobre a neces sidade de se prevenir 

com orações protetora s. Mas, Frei Gil Maria resolveu apro-

------------------------~----------------
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·veitar o aviso de forma diferente:- guardando segredo, iria 

espionar a tal sessão de macumba ••• 
. . 

Na noite designada, empunhou o frade um forte ca- · 

-jado, que o acompanhava sempre em suas excurs·oes fora da 

cidade, e se encaminhou para a gruta, já sua conhecida,pr~ 

curando não ser visto nem identificado. 

Oculto pela mata e a escuridão reinante, Frei Gil 

Maria postou-se em 6timo ponto de observação. Havia uma 

fogueira acesa dentro da gruta, o que lhe facilitava o tr! 

ba1ho. Teve logo sua atenção atra!d~ para um boneco enco~ 

tado na parede da gruta. Era um espantalho cheio de pa-

lha e vestido com sua batina roubada. Compreendeu logo 

que estava ele ali r epresentado naquele boneco, sobre o 

qual seriam evocados os poderes mal~ficos de todos os Exus ••• 

Dirigia a macabra solenidade um "babalaO" dos mais 

temidos e muito conhecido pelos escândalos sexuais, em que 

estivera envolvido. 

Ajudado por um "cambono", o "pai de santo" princi

piou a cerimOnia com o "encruzamento11 e a "defuma ção" doe 

presentes e do local. Um coro de "filhas de santo" entoava 

cânticos com acompanhamento ensurdecedor de atabaques, para 

fazer baixar o ."santo" em todos os "cavalos" presentes. O 

"babalaO" preparava-se para "purificar" uma "samba", uma iB 

feliz que, ajoelhada e com a cabeça completamente raspada , 

esperava a "purif icação", a fim de receber uma "entidade". 

A um sinal do "pai de sant o", um negro forte matou um galo 

preto, que mantinha preso em suas mãos. Frei Gil Maria te

ve curiósida de de olhar seu rel6gio de pulso com ponteiros 

fosforescentes:- era precisamente meia-noite, hora exata em 

que devia ser morto o galo preto ••• 

Em seguida começou a . "purificação~' da "samba", cu-

--------------------------~--------------
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ja cabeça completamente raspada passou a ~er untada com o 

sangue do galo preto morto h meia noite ••• 

Com um mixto de piedade por aqueles infelizes end~ 

moninhados e de asco face ao repugnante ritual, Frei · Gil 

Maria resolveu abandonar o posto de observação e voltar ~ 

residência. 

E, naquele exato momento, uma idéia brilhou em sua 

mente. Lembrou-se de seus tempos de "Terror da .Lapa". Qu~ 

tas vezes enfrentara ele, s6sinho, turmas de "leÕes de chá-

cara" e policiais de serviço, armado, apenas, com seu bené@ 

lão de :ferro com castão de ouro... Em lugar do bengalão,t! 

nha naquele momento, em suas mãos, um 6timo cajado •• ·• 

-E se eu acabasse essa bambochata a cacetadas ••• -

disse mentalmente, com um estranho brilho no olhar.- Mas ••• 

talvez eu vá ofender a Deus com ~ma atitude violenta ••• mas ••• 

Senhor ••• V6s também empunhastes o azorrague e expulsastes 

os vendilhÕes do templo a chicotadas ••• Perdoai-me, Senhor! •• 

se Vos ofendo ••• mas, permiti ••• por piedade ••• que por al

guns momentos ••• eu ressucite em mim ••• o 11 falecido Terror 

da Lapa" ••• 

E, como um .meteorp, o frade invadiu a gruta, dis

tribuindo cajadadas em todas as direçÕes ••• 

22 

-Uma bomba que explodisse dentro da gruta nao caus~ 

ria maior espanto ••• O coro de cânticos das "filhas de san -
to" foi substituía~ por um coral de gritos histérioos das 

infelizes apavoradas... Cessou instantaneamente o ruido e~ 

· surdecedor dos atabaques ••• Os homens, assustados, procu-

ravam se esquivar das cajadadas, enquanto esperavam fosse a 

gruta invadida por uma avalanche de policiais ••• 

Decorridos alguns momentos, compreenderam eles que o 

-z:l'l I" ?-
~--------~~----~------~~---------------
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temerár1o~ ~acerdote eGtava sosinho e h mercê, pois, de seus 

prop6sitos... Acenderam-se, em muitos olhares, chispas de 

6dio ••• Abriram-se, em muitos lábios, sorrisos satânicos 

de vingança... Começaram a brilhar lâminas afiadas de facas 

empunhadas por mãos fortes e nervosas ••• 

Frei Gil Maria compreendeu, então, a situação peri

gosa em que se colocara. Bàstaria que aqueles vinte ou tr~ 

ta homens bem armados e mal intencionados esperassem que ele 

não tivesse mais forças para vibrar golpes com o cajado ••• e 

tudo estaria termina do ••• 

Havia ainda a solução da re~irada, enquanto lhe so

bravam forças para mantê-los h distância. Mas, seria uma 

d"errota, uma covardia ••• Ele ali entrara para acabar com a 

bambochata diab6lica e nada o impediria de realizar seu pro

p6sito ••• Que fazer, então?: ••• 

Maria Santíssima ••• - invocou mentalmente o saceE 

dote. 

E, no mesmo instante, ocorreu-lhe uma idéia estra

nha. Sem se preocupar ·com os macumbeiros, dirigiu-se rapi

damente para o boneco com sua batina, ergueu-o ao alto e o 

jogou na fog~eira ••• 

Um pavoroso grito coletivo coroou seu ato inespera

do e, em menos de um minuto, Frei Gil Maria se viu sosinho 

dentro da gruta. Todos os homens e mulheres tinham desapar~ 

cido apavorados ••• 

O frade compreendeu logo a razão de tão ins6lita at1 

tude coletiva. Em seu gesto de lançar sua pr6pria "figura" 

nas chamas, teria o sacerdote ido ao encontro do desejo de 

seus ini~igos, atraindo voluntariamente sobre sua pessoa a 

desgraça tão procurada. Mas, em tais condições, ó infortu-

nio seria, sem a menor dÚvida, o desabamento da gruta com o 

soterramento de todos os presentes. Daí sua fuga desespera-



- 209 

da na certeza de que, assim, o único soterrado seria o frade ••• . 

E, como não tivesse ocorrido o desabamento da gruta, 

convenceram-se os umbandistas de que o "santo"do sacerdote 

era tão forte que lhe permitia o luxo de desafiar impunemea 

te os temíveis poderes de todos os Exus ••• 

- Qual!!!... O diabo desse frade tem o corpo fec~ 

do ••• diziam eles, desacoroçoados. 

E tinha mesmo ••• por duas "chaves" poderosíssimas e 

invencíveis, chamaãas Jesus e Maria •••• 

Outro perigo começou a rondar Frei Gil Maria. Já 

há algum tempo, vivia, oculto nos grotões da Serra Grande um 

bando de · assaltantes sob a chefia de um bandidaço que exigia 

de seus sequazes o tratamento "quixotesco" de "Dom" Pancho. 

Era um .tipo mestiço de espanhol e índia, traiçoeiro, sangui

nário e vingativo~ 

Vivendo à margem da sociedade e da lei, os bandidos 

evitavam qualquer contacto com a polícia, embrenhando-se na 

Serra Grande, cujos recantos e grotões conheciam perfeitameB 

te. De quando em vez, faziam excursões depredat6rias, nas 

quais, não raro, contavam _com a simpatia de alguns habitan

tes, que, por ignorância ou temor chegavam a dificultar a 

-açao policial contra o banditismo. A pedido do nr. Morales, 

o frade começou a pregar a necessidade de um franco apoio às 

Autoridades constituídas, que s6 visavam o bem coletivo. 

"Dom" Pancho começou logo a sentir os ef_ei tos da 

pregação do sacerdote. E não teve dÚvida em "decretar", sem 

tardança, sua sentença de morte ••• 

24 

Em certa ocasião, altas horas da noite, foi Frei Gil 

Maria acordado por dois indivíduos de aspecto miserável, que 
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-lhe suplicaram, humildemente, fosse dar a extr ema unçao a um 
.. 
moribundo .. 

Nosso amigo Pepe está ~ morte e quer morrer na g~ 

ça de Deus. 

O sacerdote não hesitou em acompanhá-los até um so-

brado muito velho, co~ aspec~o de abandonado, em sua deserta 

e erma, na orla norte da cidade. 

No momento exato em que ia entrar na casa, o frade 

estacou e, voltando-se para os seus acompanhantes, lhes disse: 

- Eu não preciso mais subir! Aqui nada me resta a 

fazer. O seu amigo Pepe acaba de morrer. 

O mais desembaraçado dos dois homens retrucou imedi~ 

tamente. 

Não é verdade. O senhor está mentindo. Pepe nem 

estava doente ••• 

-~ Eu sei que ele nao estava doente. Estava na cama, 

fingindo-se de moribundo, apenas para me esperar com um punhal 

debaixo das cobert~s. Mas agora está morto, caído ao chão. E 

pela expressão de pavor estampada em sua fisionomia, é fácil 

concluir que -ele teve perfeita noção de seu trágico .fim e de 

seu tétrico destino para as profundezas do Inferno. 

Os dois homens se entreolharam desconfiados e incré-

dulos. O que falara disse ao outro: 

- Manolo, toma conta do frade. Eu vou subir para fa 

lar com Pepe. 

-"Muy bien." Pode ir, Juan, respondeu Manolo. 

Este puxou um punhal e, encostando sua ponta nas cos 

tas ~e Frei Gil Maria, disse-lhe: 

N6s somos do bando de Dom Pancho, que nos mandou 

aqui para matar o senhor. Pepe nem estava doente. Foi ape -

nas uma cilada para trazer o senhor até aqui. E aqui o se-
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nhor vai morrer. Não adianta inventar essa hist6ria de que 

Pepe morreu. O senhor não escapará ••• 

25 

Pepe. O frade já está aqui. Vou· trazê-lo logo 

para voe~ acabar com a vida dele, conforme ficou combinado 

com Dom Pancho ••• 

Antes mesmo de abrir a porta, Juan foi falandoem 

voz alta com Pepe, que devia estar placidamente deitado na 

cama, no desempenho de seu papel de "_moribundo" ••• 

Ao abrir a porta do quarto, · h luz mortiça do lam 

pião de querozene, Juan estacou apavorado... Pepe estava 

morto, caido ao chão junto h cama... Com os olhos demasiad~ 

mente arregalados, seu rosto era uma impressionante máscara 

de pavor, como jamais Juan teria podido imaginar. A impres

são era de que Pepe lutara desesperadamente contra um inimi-

go muito forte, que lhe queria arrebatar algo de muito pre -

cioso... Juan chegou a · sentir, quase"palpavel", um grito 

de pavor, que ficara atravessado na gargànta muda e escanca

rada de Pepe ~.. Teve também a sensação de sent.ir resquicios 

de fétido odor que reinara no tétrico ambiente ••• 

- Manolo, sobe aqui: ••• conseguiu Juan gritar pa -
ra o companheiro. 

Frei Gil Maria ficou s6 na calçada da rua deserta. 

Podia regressar h residência, sem maior demora. Mas preferiu 

· aguardar a volta dos dois criminosos. Estes não tardaram; a 

surgir. Banhados em lágrimas, atiraram-se aos pés do sacerd~ 

te e beijaRam-lhe a mão em sinal de sincero arrependimento ••• 

E o bando de nnom" Pancho perdeu três dos seus me -

lhores bandidos ••• . 



212 

26 -
"Como fazia todas as noites, antes de se recolher 

ao leito, Frei. Gil Maria ajoelhou-se diante da imagem de 

Nossa Senhora da Conc~ição, para agradecer a ~eus todas as 

graças recebidas durante a jornada, dura e trabalhosa, como 

sempre." 

-"Mal tinha iniciado suas oraçoes, cabisbaixo e ge-

nuflexo diante do altar-mor da igreja, quando ouviu suave voz 

feminina chamar seu nome, quase num sussurro: 

"-Frei Gil Maria ••• " 

"Surpreendido, o frade levantou a cabeça e relan -

ceou o olhar por toda a igreja. A luz fraca da única lâmpa-

aa acesa permitia verificar estar o templo vasio." 

"Novamente ouviu, vindo do alto, seu nome:" 

"-Frei Gil Maria ••• " 

"Levantou os olhos e viu, deslumbrado, Maria Santi~ 

sima, cercada por uma luz celestial, a fitá-lo com enternece-

aora candura." 

-"Tentou falar, mas nao conseguiu articular uma pal~ 

vra, siquer. 

"E ~ Virgem lhe d-isse em tom grave e apreensivo:" 

"- Fréi Gil Maria. Fuja imediatamente. Disfarce-

se com uma roupa civil e procure se ocultar na casa de algu

ma fam:!lia amiga. Faça tu.do isto com a máxima urgência." 

"Ainda mais surpreso, Frei Gil Maria pretendeu for

mular uma pergunta, mas não chegou a fazê-lo. Maria Santissi-

ma desaparecera como por encanto, envolta por completa escuri-

- " dao ••• 

Neste exato momento, o frade acordou ••• 

--.. 
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ll 
Foi um sonho, mas não resta dÚvida que se t .ràta 

de um aviso de Nossa Senhora, que eu devo obedecer sem demo-

ra. •. 

O sacerdote vestiu uma velha roupa de serviço, su~ 

rada e remendada, de um empregado da casa, e, apesar da chu

va torrencial~deixou logo a residancia paroquial. 

Meia hora depois, era esta cercada por uma patrulha 

de dez homens do bando de "Dom" Pancho, portadores de ordens 

severas para o sumário fuzilamento do frade ••• 

28 -
"Dom" Pancho recebera um grande contrabando de ar-

mamento e munição, que lhe permitiu armar e municiar bem to

dos os cinquenta ou ses senta sicários de seu bando. Aprove1 
. . 

tando a época das chuvas, que praticamente cortava a precá -

ria estrada de rodagem da Serra Grande, isolando assim Oaçaruc 

do r~sto da ilha, re s olveu tomar conta da cidade para saquear 

o comércio e ·as famflias mais abonadas, bem como para satisfa 

zer certos prop6sitos de vingança, entre os qua is figurava, 

em primeiro plano, o assassínio de Frei Gil Maria~ o inimigo 

número um de "Dom" Pancho ••• 

O frade dirigiu-se para a fazendola do Sr. Martinez, 

um bom paroquiano e 6timo amigo. Possuindo alguns bosques e 

vários celeiros, a propriedade rural facilitava o trabalho de 

ocultar o sacerdote da s patrulhas de ?andidos, que passaram a 

vasculhar a cidade e s eus arredores na procura do inimig~nú-

mero um de "Dom" Pancho ••• 

Certa noite, em que mais copiosa se mostrava a chuva 

inclemente e torrencial, Frei \Gil Maria, já bem disfarçado com 

-sua barba crescida, convencido de que nao s eriam importunados 
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pelas perigosas patrulhas, deixou seu esconderijo e veio se 

aquecer na ampla cozinha. 

Inesperadamente surgiram ·alguns patrulheiros bem~ 

mados e mal encarados. O frade estava sentado perto do fogão. 

Um bandido, tipo indiático, começou a encarar o sacerdote com 

um olhar desconfiado. nona Paulina1 esposa do Sr. Martinez, 

percebeu o perigo e tomou logo uma iniciativa audaciosa. Com 

um aspecto feroz, avançou na direção de Frei Gil Maria, em 

quem desfechou uma violenta bofetada, enquanto vociferava: 

- Levanta-te, vagabundo. Dá o lugar a estes senho

res que chegaram. E vai recolher logo o gado ao estábulo ••• 

No mesmo instante, o frade foi engolido pela escu

ridão externa. O bandido indiático foi atá à porta da cozi

nha, hesitando, talvez, em seguir o "peão relapso." E o te-

ria feito, provavelmente, se não fOss e o irritante dilúvio pl~ 

vial ••• 

Percebendo o golpe ardiloso de sua esposa, o Sr.Ma! 

tinez procurou logo reforçá-lo: 

- 6 mulher! Por que você trata dessa maneira, o 

infeliz Pepito?: ••• Você bem sabe que ele á um débil mental ••• 

-Débil mental, cousa alguma::: ••• Ele é um grande 

vagabundo, que já está aqui conos co quase um ano e ainda não 

·aprendeu a trabalhar direito ••• 

- Bueno! Deixa esse infeliz lá fora cuidando do ga

do. Serve logo aos nossos amigos aqueles b0linhos gostosos, 

que você fez hoje, enquanto eu vou servir a melhor cachaça da 

ilha, a nossa saborosa "Criolla" ••• 

E assim Frei Gil Maria escapou de ser sumariamente 

fuzilado ••• 

.lQ 

Felizmente o dom!nio de "Dom" Pancho sobre a cidade 
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. 
foi curto. Na quarta noite, um grande contins ente policial 

de Bela Vista, sob o c omando do Dr. Morales, desembarcou nu

ma praia deserta e cercou os bandidos
1

descuidadamenteJ. alo

jados na Prefeitura local. Sabedores do fim ~ue os aguarda

va; os sicários não atenderam ~s ordens de rendição e lata -

ram atá o Último cartucho. O tiroteio s6 terminou com a mor-

de de todos os sitiados, inclusive "Dom" Pancho. 

E a paz voltou a imperar em Oaçaruc ••• 

Livre de seus inimigos, inclusive dos umbandistas, 

que desistiram de lhe preparar "despachos", Frei Gil Maria 

pOde continuar, sem obstáculos, sua obra de evangelização, 

completamente despreocupado a ponto de não perceber a infil~ 

tração de um inimigo muito mais perigoso e solerte. 

Tendo adquirido uma enraizada auto-confiança em 

suas virtudes teologais, o frade insensivelment e se deixou 

compenetrar de uma convicção de que nada o afastaria do ca

minho de seus deveres sacerdotais para o que ele já nem pa-

recia precisar mais da Graça de Deus ••• 

E~ perigosamente, tal convicção 

seu intimo, até o dia em que ••• 

- Como está você, ·Samuel? 

foi crescendo em 

Frei Gil Maria estremeaeu ••• Aquele nome pronun-

ciado por aquela meiga voz feminina, s6 podia ter sido profe

rido por ••• Mas ••• não ~a poss!vel ••• 

O frade voltou-se prontamente... e verificou ••• 

que era poss!vel ••• Diante dele estava Marie Charlotte ••• 

Não era mais aquela esbelta jovem, com sua atitude 

indolentemente graciosa, de gestos envolventes e, quase, vo

luptuosos, que tanto o encantava, quando, com a cabeça air~ 

samente lançada para traz, o fitava com ~refunda doçura no 

olhar, um ar brejeiro e um excitante "beicinho" sensual ••• 

_ , , __ 
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Era uma bonita figura de mulher ainda elegant~,ape

sar de alguns quilogramas a mais, com cabelos já grisalhos,os 

lábios ligeiramente entreabertos num sorriso triste e um halo 

de melanc~lia no olhar aeariciadôr~~. 

Um acentuado acesso de arritmia deixou afOnico, por 

momentos, o sacerdote, por demais surpreso com a inesperada 

visita ••• 

-E, calmamente, Marie Charlotte disse a razao de sua 

presença. Enviuvara. E desejava refazer sua vida em comum, · 

legalizando-a pelo matrimOnio, com Samuel Stein, nome pelo 

qual designava sempre seu interlocutor, como que para mostrar 

sua· intenção de não tomar conhecimento de seu estado eclesiá~ 

tico. Não lhes faltavam recursos para começar uma nova Yi-

da ••• 

- Tudo o que eu tenho, todos os meus bens são seus, 

Samuel, pois de você eu os recebi e com você .eu aprendi a ge

ri-los. ~odemos, pois, recomeçar uma vida em qualquer lugar 

do mundo:- Argentina, América do I"iorte, Europa, onde você 

.quizer ••• 

E com um espirito de convicção, que procurava se im 

por, ela continuou: 

Dep~is de tantos anos,- os melhores anos dema 

· existência, enterrado neste fim do mundo, voe~ já pode se coB 

siderar desobrigado. daquele desejo de servir ao seu Deus, que 

infelizmente lhe ocorreu à mente, um dia ••• 

- A ~oma de serviços prestados ao seu Deus, com ris 

co de sua pr6pria vida, segundo estou informada, deve lhe cre

denciar o direito de tornar a viver a sua vida, Samuel. E seu 

Deus não pode ser tãoEgoista a ponto de querer lhe negar o d1 

reito de voltar a viver os anos, que lhe restam ou, melhor, 

que nos restam, e que talvez já sejam poucos ••• 

Frei Gil Maria queria falar... dizer de seu prop6-
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- -sito de nao se afastar de seu estado sacerdotal ••• mas ••• nao 

conseguia articular uma palavra ••• 

Parecendo-lhe, pelo seu silêncio, estar o frade ab! 

lado em suas convicções, Marie Charlotte Sulgou de bom alvi-

tre encerrar a entrevista com um golpe audacioso: 

Samuel·. Eu estou a bordo do vapor "Eponina", que 

deve zarpar hoje às nove horas da noite. Tenho comigo duas 

passagens, uma no meu nome e outra no nome de Samuel Stein. 

Escreva uma carta ao Bispo em Bela Vista, solicitando-lhe que 

encaminhe ao Papa ou ao Superior da sua Ordem - não sei como 

deva ser,- o seu pedido de dispensa das ordens sacerdotais. 

Vista uma roupa civil e venha se encontrar comigo no "Eponi-

na", antes das nove horas. 

:calmamente, Marie Charlotte dirigiu-se para a por

ta. Ante~ de sair, voltou-se para o frade, envolvendo-o, com 

um doce olhar: 

Ressuscite, SamuelJ ••• 

Frei Gil Maria permaneceu ainda atOnito por alguns 

segundos. Tudo ocorrera tão rápida e inesperadamente que ele 

tinha a impressão de e star sonhando com os olhos abertos. Não 

t i ·a i - • era s1 o apenas uma v sao? •••• Nãoz ••• Havia ainda o tes 

·temunho de outra 6rgão de sentido:- permanecia no ar aquele 

inesquecível perfume "MOt!ENT SUPR:ti;ME", o predileto de Marie 

Charlotte desde que a conhecera. 

- "Ressuscite, Samue1! ••• " foram suas Últimas pala-

vras ••• 

E, por uma fração de segundo, o frade alimentou em 

sua mente, ~tegosando-o, aquele pensamento: 

_ "Ressuscite, Samue1! ••• " "E por que não?l ••• Por que 
... 

nao recomaçar tudo?l ••• 

-- ~--
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Mas, no mesmo instante, acordou violentamente de 

seu estado de semi-torpor, de seu ~xtase semi-hipn6tico, com 

o conhecimento exato da natureza pecaminosa de tais pensamen-

tos, diabolicamente infiltrados em sua mente e voluntariamen

te alimentados ainda que durante frações de segundo. 

-Tinha agora, diant~ de seus olhos, a noçao perfei-

ta da grave ofensa feita a Deus. Pecara por soberba quando 

se deixara compenetrar da convicção de que nada o afastaria 

do caminho de seus deveres sacerdotais, para o que ele já nem 

parecia precisar mais da Graça divina. Deixando-se dominar 

por uma exagerada auto-confiança, ele manifestara um desre -

grado desejo de sua pr6pria exaltação e uma vã complacência 

em si mesmo. 

Entretanto, fOra suficiente a presença inesperada 

da mulher, que ele amara um dia, para que toda aquela aparen-

temente invencível fortaleza de espírito se .desmoronasse co-

mo um castelo de cartas. Louco fOra ele, sem dúvida, quando, 

em seu íntimo, chegara a admitir ser auto-suficiente para po

der manter a pureza de intenções .e sentimentos de sua vida de 

sacerdote. Esquecera ele lamentavelmen~e que, sem a Graça de 

Deus, nada de bom pode o homem produzir ••• 

Pecara por omissão quando, inexplicavelmente, dei~ 

ra de repelir, no mesmo momento em que lhe era feita, a pro

posta de Maria Charlotte. 

Pecara por pensamento quando admitira em sua mente, 

aceitando-a tacitamente, ainda que apenas durante frações de 

segundo, a sugestão de Marie Charlotte. 
. . 

Recordava agora, imerso em profunda tristeza, o que 

lhe ocorrera em sua cela do mosteiro, na Europa.Com a cela pl~ 

na de uma luminosidade estranha, de um esplendor ofuscante, 

de um fulgor celestial partido ·do burel colocado sobre o catre, 
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ele, finalmente,reconhecera Frei Cristiano e prometera a Je

sus Crucificado: 

- "Senhor1 Senhor·: Eu hei de ser digno de Vossa 

infinita Bondade! ••• " 

· -E é assim, Senhor, que eu manifesto minha grat i-

dão?!... Antes morrer, Senhor, que Vos abandonar ••• 

.·~ , 

Frei Gil Maria compreendia perfeitamente o signifi 

cado do que lhe acontecera. FOra alvo de mais uma cilada de 

L6cifer, sempre ancioso e incansável no afã de reconquistá

lo. S6 que desta vez o instrumento usado na artimanha satâ-

nica chamava-se Marie Charlotte ••• 
• 

Profundamente arrependido, mas con~iante na infini-

ta mise~oráia de Deus, o frade dirigiu-se ao altar-mor da 

sua igreja. Genuflexo, pediu inicialmente a Maria Sant!ssi

ma sua intercessão, junto ao Senhor, para lhe· fossem perdoa-

dos os pecados cometidos. 
.... 

Dirigiu depois suas oraçoes a Jesus Crucif icado. E, 

como penhor de .seu arrependimento, traçou sobre a pedra már

more do altar, com o polegar da mão direita, o sinal de sua 

fé:- uma cruz. Era uma figura irregular em que os braços não 

se cortavam com exatidão em ângulo reto e os segmentos do bra 

ço transversal não eram, em rigor, do mesmo comprimento. 

Mas, - estranho fato! - a cruz estava formada por 

duas mossas feitas apenas por pressão digital, como se o már-

more tivesse uma consistência de manteiga ••• 

~· ·· · 

t ' 
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XII o ÁPICE 

1 -
- Senhor! Por que me poupas?! Sofreste tanto por 

mim e eu jamais sofri por Ti! S6 me recordo de ter tido dois 

momentos dolorosos em minha vida: quando perdi minha mãe e 

meu pai. E isto foi muito antes de Te conhecer ••• Depois, 

nunca mais tive uma dor moral ou fisica , ca~az de me de ixar 

gravado na alma o ferrete indelével do sofrimento ••• E tenho 

recebido tanto de Ti!!! E tenho sentido sobre minha cabeça a 

mão protetora de Tua Mãe!!! ••• 

- Setihorl Eu quero ta oferecer algo, que me torne 

menos indigno aos Teus olhos. Eu desejo comparticipar de 

Tua Paixão, Senhor! Faze que eu sofra também por Ti!!! 

2 -
Depois de ter vencido a Última tentativa de Sata -

nás de reconqui s tá-lo, Frei Gil ~aria passou a dirigir diari~ 

mente a Jesus preces, pedindo-Lhe a graça de comparticipar de 

Sua Paixão. E não tardou ser atendido ••• 

Era uma sexta-feira. Na igreja vasia, o frade, ~ 

nuflexo ante o altar m6r, terminara de formular mais uma vez · 

seu pedido a Cristo, quando foi obrigad o a se levantar abrul! 

tamente, sufocando, a custo, um grito de dor ••• 

E ee pos a agitar viol entamente as mãos, como se 

as tivesse queimado numa chama, enquanto se deslocava de um 

lado para outro na vã tentativa de dominar a dor repentina e 

lancinante ••• 

Mas, sem demora, compreendeu o que lhe acontecera. 

Jesus tinha atendido seu pedido ••• 

Frei. ·Gil-Ma.ria. ... acabava de receber estigmas invis:! -

veia ••• 

E, desde então, todas as sextas-feiras, passou ele 

-· 
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a sentir d o~es a t rozes e exa cerbantes na s mãos, nos pés e no 

l a do direito, a ponto de, por vezes, chegar qua se a desmaiar. 

Mas não emitia um s6 gemido ••• 

Com a preocupa ção de ocultar seu sofrimento, o fra-

de recolhia-se ao cubículo e lá . permanecia o dia todo incomunic~ 

vel e s6... Ou, melhor, .com uma única companhia: a de Jes us ••• 

Já, então, podia Frei Gil Maria isolar-se sem r eceio 

de que ficass e seu r ebanho abandonado. Já dispunha de dois au -
xiliares, dois antigos "charut inhos" t ambém ordena dos na Ordem 

de Santo Estevão. 

E, no silêncio de seu cubículo, o frade permanecia 

entregue às suas orações e à s cruciant es dores de seus e s tig

mas invis:!veis. 

Invisíveis?! ••• Sim, para as outras pes soa s ••• Ma s 
' 

não para Frei Gil Maria que podia "v~-los" e "sentí-los" ••• 

Com os olhos da mente e da a lma, o fra de "via" com ni t i dez ci.!! 

co feridas profundas, duas na s mãos, duas nos pés, como que 

perfura dos p or gros sos pregos, e uma no lado direito, com sete 

cent:!metros de largura e em forma de cruz retorcida. 

E os estigmas invis:!veis f oram se amiudando cada 

vez ma is ••• 

Num domingo, quando Frei Gil Maria oficiava, no 

momento exato em que elevava o cálice com o Sangue de Jesus, 

sentiu ele as dores cruciantes dos estigmas invisíveis. E 

foi com grande esforço . que manteve elevado o cálioe, enquan-

to procurava disfarçar seu sofrimento atroz. Mas não o conse -
guiu a contento ••• 

Os paroquianos notaram que o frade "não estava bem ••• " 

Como notaram igualmente, em outras oportunidades, a máscara Ge 

dor, a respiração ofegante e a dificuldade de deslocamentos 

ao sacerdote, sempre que oficiava sob o ferrete do sofri-
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mento indescritível. 

E as missas oficiadas por Frei Gil, Maria, nessas 

ocasiÕes, passaram a ter uma intensidade emocional, uma conf! 

guração de êxtase doloroso, uc ritmo de drama sagrado, uma 

ânsia ascencional ao Eterno, como jamais vira o povo daquela 

região. 

Nas grossas lágrimas a rolarem por suas faces, mi~ 
I 

turadas às profusas gotas de suor, mesmo nos dias mais frios; 

no olhar distante e perdido na claridade invisível, a fitar o 

Al~m, ou nos olhos dolorosamente fechados, para que a alma p~ 

desse ver as belezas do Céu; na máscara de dor estampada em 

seu rosto; nos ombros sacudidos por soluços e vergados sob o 

peso de um sofrimento esmagador; no caminhar trOpego de um 

corpo dilacerado por todas as agonias, a pesar sobre os p~s 

traspassados; - as missas de Frei Gil Maria demonstravam. de 

forma agressiva a Presença Real, evidenciavam de maneira ine

~ável que o Calvário está presente em cada missa, comprovavam 

de modo impressionante que era o pr6prio Cristo quem oficiava 

na pessoa · transfigurada do frade sofredor, Mártir voluntá

rio de sua Fé, retrato vivo do Mestre Crucificado ••• 

E, com o sofrimento desejado e resignadamente acei

to, começaram a surgir os primeiros "milagres" de Frei Gil Ma -
ria, como propalavam -os paroquianos com alegria e orgulho. 

O primeiro foi com uma j6vem e piedosa Filha de Ma

rta, Senhorita Dolores, de família paupérrima. Decorrente de 

uma queratite ulcerosa, não tratada a tempo, a j6vem ficara 

cega, como conseqüência de leucomas da c6rnea, nos dois glo

bos oculares. 

Cristãmente resignada~ Dolores mantinha esperança 

de recuperar a visão, apesar do desanimador progn6stico dos 

especialistas. E pedia constantemente a Maria Santíssima que 

1he restituísse a luz dos olhos ••• 
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Na companhia de sua irmã assistia Dolores à missa 

oficiada por Frei Gil Maria. Na hora da Consagração, a j6-

vem dirigiu o "olhar sem vida" na direção do altar. 

podia ver, mas sabia que, naquele instante, o frade 

-Ela nao 

estava 

mostrando a todos os fieis o Cristo Redivivo, no milagre da 

Presença Real. 

E, - suprema felicidade! - naquele exato momento , 

ela "viu", ao longe, um minúsculo foco de luz que foi aumen

tando acentuadamente para deixar perceber, com nitidez, a H6~ 

tia Consagrada elevada pelo frade ••• 

E, ao se aproximar da Mesa Eucarística, banhada em 

lágrimas, Dolores renovava com fé fervorosa as preces à Ma

ria Santíssima. Ao lhe dar a comunhão, o frade "leu-"lhe os 

pensamentos e lhe disse carinhosamente: 

Tem confiança, minha filha. Tua fé te salvará ••• 

E Dolores "viu", embaciado pelas lágrimas, diante 

de seus "olhos sem vida", o sorriso triste e bondoso do sace~ 

dote ••• 

As melhoras foram se acentuando rapidamente e, em 

menos de uma semana, Dolores passou a possuir esplêndida vis

ta. Entretanto as manchas brancas das c6rneas continuavam sem 

alteração. Um oftalmologista submeteu-a a um minucioso exame 

e declarou em "Parecer Médico" que:- "a paciente não pode ver 

·através de c6rneas formadas por tecido conjuntivo cicatricia11 

espesso e opaco." 

Ao receber os agradecimentos de Dolores, o frade r~ 

trucou logo: 

- Não, minha filha. -Eu nao tenho culpa pelo que 

lhe aconteceu. Não misture o meu nome com essas coisas de mi 

~agres. Nãa fu~ eu; foi Nossa Senhora quem curou você. 

deça a Ela. 

-
Agra -

Sim, frade, retorquiu a irmã de Dolore·s, com 

muito bom senso.- Mas foi preciso Frei Gil Maria solicitar essa 

graça ••• 
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-Frei Gil Maria é um santo! ••• 

A nova espalhou-se rapidamente, ultrapassando os li 

mites da cidade, da ilha, do arquipélago, do con~inente. De 

todas as partes do mundo começaram a afluir a Oaçaruc milha 

res de forasteiros, alguns por mera curiosidade, por vezes, 

quase irreverente, e muitos, talvez a maioria, pela ânsia de 

um encontro com Deus. Eram, em geral, pessoas que necessita

vam de "ver" algo miraculoso, de "sentir" a evidência do so -

brenatural, para, s6 então, aceitar a condicional de são Tomé ••• 

-Sentindo a forte barreira para a propagaçao de seu 

credo bárbaro, formada pela imensa sombra do virtuoso frade, 

os inimigos de Deus e de todas as pátrias porfiavam em lançar 

a lama da soberba sobre o humilde sacerdote. 

Blandiciosa, mas hipocritamente, um rep6rter adepto 

de idéias extremistas, aproximou-se de Frei Gil Maria e form~ 

lou uma pergunta inocente, na aparência: 

- Frade, qual foi o seu maior milagre? 

Lendo, como se fOra num livro aberto, toda a perfí

dia contida na mente de seu interlocutor, respondeu o religi~ 

so, com humildade: 

- Meu maior milagre ou, melhor meu único milagre foi 

o de ter transformado um desordeiro, materialista e ateu, num 

sacerdote de Deus, embora o mais humilde e indigno ·sacerdote 

de Cristo, a quem pede ele sempre o perdão para os que O que-

rem crucificar de novo ••• 

Ao regressar h sua terra, o rep6rter já se sentia 

profundamente abalado em suas convicções materialistas ••• 

1 
Frei Gil Maria tornou-se Prisioneiro do Confissioná -

rio. Em certas oca~iÕes, chegava a conf.essar, por dia, c ent~ 

nas ou milhares de pessoas, que afluiam de todas as partes do 

mundo s6 para receberem do humilde frade a absolvição de seus 
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pecados, mesmo à custa de uma confissão incompleta. vã ilu 

-sao ••• 

Quantas vezes, um penitente, a.p6s terminar a "lis

ta 11 de suas faltas, ouvia estarrecido a pergunta causticante: 

- t s6 o que tem a confessar?! Não se recorda de 

mais nada?! 

E, ante a negativa, dita de boa ou má fé, o dedo em 

riste sobre a ferida: 

-Não se recorca daquele dia em que você ••• 

E lá vinha a citação de um ato, de uma omissão ou 

de um simples pensamento, que não poderiam ser do agrado de 

Deus ••• e que s6 eram do conhecimento do pr6prio penitente ••• 

8 -
Desde seu casamento que o Dr. Ram6n Diego e s ua es

posa, Dona Gabriela, desejavam ter filhos. Embora nada fize~ 

sem para evitá-los, os anos se foram passando sem a realiza 

ção do sonho de ambos. Como cons eqüência, suas relações fo 

ram esfriando de forma crescente, pelas reciproca s acusações 

de esterilidade, mentalmente formuladas. 

Foi quando o Dr. Ram6n conheceu Lolita, uma bela e 

jovem viuva cubana~ que o procurara em seu luxuoso escrit6rio 

de advogucia , em Bela Vi sta, por motivos profissionais. Des

de o primeiro momento, o rico causídico ficou impressionad o 

com a beleza e o encanto físico de sua constituinte·. E, sem 

tardança, tornaram-se amantes. 

Satanicamente habilidosa, Lolita foi cercando Ram6n 

de ume teia de diab6licas armadilhas, inteligente~ente urdidas 

e executa das . E no momento azaao, ela impoz seu tétrico dil~ 

ma: 

- Eu não a ceito ma is essa situação vexat6ria. -Na O 

quero continuar a ser apenas, a "outra". Se você me quiser, 

s6 me terá como esposa. Eu s ou desimpeáida. Você também po-

de se tornar livre para o nosso casamento. Basta que se tor-

• '\ Y: ,.-. 
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ne viuvo ••• Escolha ••• Ou eu ou ela ••• 

Horrorizado no primeiro momento, Ram6n foi, aos po~ 

coa, se acostumando com a idéia criminosa de sua demoníaca a

mante, terminando por aceitá-la. Tudo faria para continuar a 

possuir aquela mulher ••• 

E a .oportuni dade para o crime não tardou a surgir. F~

viá muito Dona Gabriela manifes tava vontade de ir a Oaçaruc p~ 

ra se confessar com Frei Gil Maria. Simulando também um in-

teresse na viagem , Ram6n forjou seu plano. Viajaria em seu 

carro, com a esposa, ce Bela Vista a Oaçaruc. Numa curva pe

rigosa da estrada haveria um desastre ••• O autom6vel iria 

cair no precipício, com sua esposa no interior •• ~ Ele seria 

"cuspido" do veículo no momento do "acidente" e, mais tarde, 

encontrado sem sentidos, ~beira do precipício ••• 
I 

Tudo estava pronto r~ra a execução do diab6lico pla -
no, quando, ~ última hora, houve um contratempo. Um amigo a

presentou-se como "carona". Ram6n transferiu a realização do 

crime yara a viagem de volta que seria feita, ce preferência, 

h noite ••• 

1o --
A tarde, o nr. Ram6n teve curiosidade de ver de pe~ 

to o tal frade que não passava, em sua opinião, de um "fenOm~ 

no de histeria, com todas as característ icas." 

Afinal de contas , ele devia até ser grato a Frei Gil 

Maria, que lhe dera um bom pretexto para aquela viagem, a "Ú]; 

tima" de sua esposa ••• E teria, depois, um bom motivo para 

desencadear sobre o sacerdote uma campanha de descrédito. Ba~ 

taria comentar, "indignado", com a voz trêmula de "emoção" e 

.cctn olhos marejadcs de lágrimas "crocodilianas", que sua "po

bre11 esposa, tão devota, ap6s receber "as bênçãos do Céu" pe

las mãos do frade "milagreiro 11
, fOra encontrar morte violenta, 

~m estúpido desastre de automóvel ••• 
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Ao chegar o Dr. Ram6n ~ sacristia, Frei Gil Maria 

conversava calmamente com alguns filhos esp~rituais. Ao ver 

o advogado na soleira da porta, o frade mudou instantaneaoeB 

te de atit"ude. Avançou com passo firme e enérgico em sua di 

reção e, apontando-lhe a saída, gritou-lhe a plenos pulmÕes: 

- Saia já daqui, Dr. Ram6n! O senhor não compreea 

de que sua simples presença é ·uma ofensa a Deus? l... Olhe 

- t v . 1 suas maos •••• eJa ••• Elas já estão quase tintas com o san-.. 
gue de sua esposa! Vá!!l Faça a vontade satanica de sua a-

mante e o senhor terá seu lugar garantido no Inferno! Fora 

daqui!! l • • • 

Os presentes, que desconheciam o recém-vindo, fie~ 

ram aturdidos. Apavorado, o Dr. Ram6n fugiu como se todas as 

fúrias do Averno o perseguissem. Vagou, fora de si, pelas 

ruas da cidade; •• ~ais tarde, recolheu-se ao quarto do hotel, 

sem passar, pela sala de refeiçÕes. 
\ ..., 
A noite nao conseguiu conciliar o sono .. Enquanto Do -

na Gabriela dormia calmamente sua "Última" noite, Ram6n pas 

sou-a em claro, torturado pela nececsidade de um rigoroso e 
I 

tétrico exame de consciência. 

- "Faça a vontade satânica de sua amante ••• " dis-

sera Frei Gil Karia . 

E fOra o suficiente para que lhe fosse descerrada a 

cortina, que o cegava. Ele agora via perfeitamente Lolita,c~ 

mo ela era, na realidade:- uma mulher diab61ica ••• 

E tomou sua decisão definitiva : - cortar para sem

pre qualquer ligação com a bela cubana e voltar aos braços de 

sua esposa que ali dormia, confiante, na ignorância de que e~ 

tivera A beira de um precipício assassino ••• 

Ao clarear o dia, correu h igreja. Depois da mis 

sa, foi lançar-se aos pés de Frei Gil Maria , que o acolheu 

com amor, confe~sando-o . e lhe dando a absolvição. Ao se des-

pedir, disse-lhe o frade: 
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- Vocês sempre quiseram ter filhos ••• Pois bem, v o -
cês os terão ••• 

Os dois casais de filhos que , numa "esca dinha" com 

diferenças de dois a tres anos, enriqueceram o lar do Dr. Ra

m6n e Dona Gabriela, foram toàos batizados por Frei Gil Ma-

ria ••• 

11 -
O mundo sofria os horrores da Primeira Guerra Mun -

dial. Um regimento de infantaria francesa fOra infeliz no cum 

primento de perigosa missão. As baixas sofridas chegavam a 

maia de cinquenta por cento de seu efetivo. A unidade foi re -
tirada da frente de contacto para uma rearticulação de seus 

recursos em pessoal e material. Oficial pundonoroso, o com~ 

dante do regimento, Coronel Charles André , julgava-se respon

sável pelo desastre. Na pequena localidade, onde estava ac~ 

tonado o corpo, o Coronel, dominado por ~refunda misantropia , 

tomou uma decisão desesperada:- o suicfdio. 

Uma noite, depois de ter dado oreens severas hs · se~ 

tinelas do Posto de Comando que impedisse a entrada de qual -

quer pessoa, fechou-se ~ chave em seu quarto e empunhou o r e -
v6lver ••• Resolveu, porém, escrever, antes, uma carta~ esp~ 

sa, explicando-lhe o motivo de seu gesto. Ao finalizar, pe - · 

diu-lhe que se dedicasse ~ educação das duas filhas do casal 

e orasse por ele: 

- "Peço-te que rezes sempre pelo descanso de minha 

pobre alma" ••• 

Duas lágrimas mancharam as Últimas palavras escri -

tas ••• 

Repentinamente, o aposento foi invadido por um for

te e delicioso perfume de rosas e junquilhos ••• Admirado, o 

militar levantou os olhos e viu, deante de si, a figura de um 

frade ~lto, desconhecido, vestido com uma batina branca, que 

ali entrara sem que lhe tivesse sido aberta a porta fechada ~ 

chave ••• 

• 
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O sacerdote encerou-o com um bondoso ar de censura 

e lhe disse: 

Que vai f azer, Coronel?! ••• Não cometa tão gran -
de loucura. Tanto mais que o senhor não é resporiseveJ: pelo - . 

.. que hou;ve ••• 

E, logo em seguida, o frade desapareceu de forma 

tão misteriosa como surgira, restando apenas, no ambiente, o 

delicioso perfume ••• 

Indignado com o desrespeito às suas ordens, o mili

tar precipitou-se pera fora e interpelou, aos gritos, as sen

tinelas. Estas
1

perplexas, juraram que absolutamente não ti

nham permitido a entrada de qualquer frade. Nem havia sacer

dote algum na pequena localidade abandonada ••• 

O pasmo sucedeu à c6lera. O Coronel volto~aturdi

do, aos seus aposentos, sentindo ter dominado o acesso de mi

santropia. Rasgou a carta. Guardou o rev6lver ••• 

Estava salvo ••• 

12 -
- "Tanto mais que o senhor não é responsável pelo 

que houve" ••• - dissera o frade desconhecido·. 

Impressionado com essas palavras, o Coronel reque

reu um Conselho de Justificação, que declarou ter sido o in

sucesso da operação conseqtlência de vários fatores, entre os 

quais avultava a intervenção de alguns grupos de artilharia 

alemã, cujas _posiçÕes de bateria eram ignoradas pela Segunda 

Secção do Estado Maior da Tiivisão d~ Infantaria. ne qualquer 

maneira, o Coronel.Charles André estava isento de toda respo~ 

sabilidade. 

Terminada a guerra, o militar, já então na reserva, 

como general~ deparou, um dia, com uma revista ilustrada , po~ 

tadora de uma ampla reportagem sobre o· "Santo de Oaçaruc." .P 

gener~J Charles ~dré estremeceu ao reconhecer na fotografia 
.,...., r' 

de Frei Gil Maria a figura do misterioso frade salvara 

• 



- 230 

aisterioeamente •••• 

Resolveu certificar-se em pessoa.. E, um dia, de -

sembarcou em Oaçaruc, inc6gnito e com trajes civis. Dirigiu

se, sem tardança, para a igreja. Ap6s a missa, postou-se na 

sacristia. E, trêmulo de emoção, certificou-se de que não se 

enganara ••• 

Ao avistá-lo, Frei Gil Maria sorriu e lhe disse I 
prontamente: 

Então, General?! ••• Que grande loucura o se 

nhor estava querendo praticar naquela noite ·. 111 

13 -
Outros casos de bilocação de Frei Gil Maria torna-

ram-se conhecidos. 

Entre todos os nomes que enriqueciam ou poderiam 

ainda enriquecer a Galeria Hagiol6gica da Igreja de Cristo, 

avultava, para o Pároco de Oaçaruc, ·o da Humilde Carmeli ta de 

Lisieux. Ao ter conhecimento da futura cerimOnia de canoniza -
ção de Santa Terezinha do Menino Jesus, disse o sacerdote a 

um auxiliar seu: 

Como desejaria estar presente a essa solenidade 

tão grata ao meu coração! ••• 

No dia 17 de maio de 19251 estava Frei Gil Maria 

em sua prisão no Confissionário. Confessava-se, na ocasião, 

uma j6vem Filha de Maria que, mal iniciada sua citação de 

·faltas, foi surpreendida com uma 6rdem brusca e en~rgioa: 

- "Cala-te!" 
-

Através do r6tulo 1 ela viu que o frade ficara im6-

vel1 como se estivesse a escutar algu~m, com a máxima atenção. 

Sua face mudara completamente, mas não parecia estar morto,e~ 

bora não se lhe percebessem movimentos respirat6rios. Depois 

ae um longo per!odo de absoluta imobilid~de, o sacerdote sol

tou um profundo suspiro e recomeçou a ouvir a confissão inter -
rompida~ 
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No mesmo instante, Frei Gil Mari~ . foi visto na ~ 

s!lica de são Pedro, em Roma, na cerimOnia de Canonização da 

Santinha de Lisieux. Foi reconhecido por tres ou quatro sa -

cerdotes, que muito se admiraram de vê-lo ali, pois o julga -

vam em Oaçaruo, naquele momento. 

E muito mais admirados ficaram eles ainda quando , 

repentinamente, deixaram de perceber a presença f!sica de 

Frei Gil Maria ••• 

Do arquipélago de Oaçaruc chamava-se Ogabot a 

ilha mais distante da sede do governo. Grande produtora de 

açucar, baluarte da economia insular, gosava Ogabot de uma 

situação privilegiada nas rodas governamentais. Mas, não por 

sua importância na gangorra comercial do país, e sim por sua 

alta valia na balança eleitoral da pol!tica situacionista •• ~ 

Ogabot ·era um feudo de Dom Rodrigo Ramirez. Ri-

qu!ssimo proprietário, possuidor de mais de tres quartos da 

extensão territorial da ilha, Dom Rodrigo a dominava discri

cionariamente, na lei do "baraço e cutelo." ! não havia res

triçÕes ao seu dom!nio feudal, pois tinha ele todo o apoio do 

governo ••• 

E o motivo era simples: Ogabot era a garantia da 

vi t6ria eleitoral do partido pol!tico dominante·. Bastava que 

o governo informasse a Dom Rodri@o qual a votação necessária ••• 

E Dom Rodrigo jamais faltava h sua palavra. O go

verno tinha sempre, em todas as eleiçÕes, uma votação ainda 

maior que a solicitada, mesmo que o numero de votantes preci

sasse ser superior ao número de eleitores ••• 

~om Rodrigo era de origem humilde e obscura. Amb1 

cioso e essencialmente otimista, jamais desesperara de atin 

tir seu objetivo: -tornar-se um "grande senhor", respeitado , 

considerado e cioso de sua autoridade. E o conseguira a cus-
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ta de mui to es:fbrço e mui ta tenacidade
1 

sua fiel companheira em 

toda sua vida de lutas, trabalhos e vit6rias. 

Ainda que não fosse um "grande senhor", Dom Rodri

go impunha respeito e consideração, a começar pelo seu físico 

corpulento. Com uma altura de um metro e setenta centímetros; 

uma atituqe sempre magestosa, arrogante, imponente e olímpica; 

uma marcha pesada e solene, com a cabeça sempre elevada e al

tiva; um pescoço forte e possante; um peito largo e carnudo; 

um ventre volumoso e saliente; braços musculosos e robustos;

Dom Rodrigo era a estátua viva da arrogância, vaidade, prepo

tência, aud~ia e segurança. 

Sempre corretamente vestido e com boa aparência, 

procurava disfarçar, com uma elegância forçada, sua tendência 

para a obesidade. Exigente no r espeito ao protocolo so.cia.J. , 

mesmo no trato diário e até com pessoas mais intimas. Consi

derava as honras e dignidades, que lhe fossem tributadas como 

ama justa recompensa ao seu valor e capa cidade. Com uma inte -
1igência prática e objetiva, tinha o instinto da proprie~ade, 

que procurava sempre consolidar e ampliar. 

Ao manter uma palestra que, na realidade, era um 

mon6logo com sua voz vibrante, q~ente e penetrante, costumava 

adotar uma postura característica. Com os polegares "engan -

chados" nas cavas do colete, esparramava, com complacência, 

sua imensa vaidade e sua incontrolável necessidade de expan -

são e exteriorização. Seu olhar, então, faiscava de empáfia 

e seu rosto, emoldurado por uma cabeleira anelada, irradiava 

a satisfação de se sentir poderoso, respeitado e, até mesmo, 

temido •••• 

Era a razão pela qual os insulanos chamavam-no, h 

socapa, d~ "EL SUPREM01
'... EL SUPREMO disse?!... t: verda 

de!!! ••• EL SUPREMO ordena?J ••• Cumpra-se!Zl ••• Sempre 

o eterno perigo de todos LOS SUPREMOS!!! ••• 

!6 -
z..n ./o 7- ('-
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o pároco de Ogabot era Frei Dagoberto, da Ordem de 

Santo Estevão, já muito idoso. Nos primeiros tempos da exp~ 

são de seu dom!nio sObre a ilha, Dom Rodrigo mantivera rela -

ções cordiais com Frei Dagoberto. 

Sentindo a necessidade de acobertar sua imensa am

bição com a capa de "bom-mocismo", Dom Rodrigo aTYorara-se,e~ 

pontaneamente, em "Protetor da Igreja11
, como gostava de ser 

chamado. E chegara a mandar coustruir, por conta pr6pria, um 

novo templo, já que o antigo estava quase em ruinas. 

Como conseqüência, Dom Rodrigo entendia que Frei 

Dagoberto estava na obrigação de enaltecer do púlpito, perma

nentemente, sua magnanimidade... E, como o sacerdote se ne -

gasse a alimentar a vaidade quase m6rbida de "El Supremo", e!! 

te passou a hostilizar abertamente o velho frade ••• 

Os melhores momentos para o sacerdote, nos dias de 

can!cula, eram aqueles em que passava as horas mais quentes 

sob a agradável sombra de frondosa figueira, existente no 1~ 

go fronteiro h igreja. Lá atendia a todos que o procuravam , 

chegando, at~, a confessá-los. Em certas horas, a velha árv~ 

re, talvez quase secular, estendia sua sombra benfazeja sobre 

o proprio templo e a casa paroquial, amenizando-lhes o ambi~ 

te. 

Em seu rancor por não se sentir "respeitado" e 

•considerado " pelo frade, como, em · seu juizo, deveria ser, 

Dom Rodrigo não trepidou em praticar, mais do que um ato van

dálico, um verdadeiro crime. Sob o pretexto de um inexisten

te plano urban!stico, mandou derrubar a velha figueira, ~ 

cando-1he at~ as raizes profundas ••• 

Era natural, pois, que as missas oficiadas por Frei 

Dagoberto tivessem uma assist~ncia re~ativamente pequena, re

duzida, quase, a poucas dezenas de senhoras idosas. 

- são umas pobres velhas beatas e carolas ••• - di-

zia, desdenhosamente, Dom Rodrigo~ 
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Mui raro os homens se aventuravam a procurar Frei 

Dagoberto, com receio de acirrar as ol:!mpic~s iras de "El S.!a 

premo"••• 

t1 -
Finalmente Dom Rodrigo recebeu a noticia, que há 

muito desejava: - o falecimento de Frei Dagoberto. Poz logo 

em ação um plano já preparado. Comunicou ao Sr. Bispo, em 

Bela Vista, sua decisão:- por ter sido a igreja de Ogabot 

construida por sua conta, era ela propriedade sua. Como tal, 

ele iria retomar a posse do im6vel para transformá-lo em de

pósito de mercadorias ••• 

E, nas entrelinhas da impertinente missiva, era 

poss:!vel ler uma pouco velada ameaça, no m:!nimo, à integrid~ 

de f:!sica de algum novo eclesiástico que se atrevesse a de -

sembarcar em Ogabot ••• 

O Sr. Bispo pensou logo em Prei Gil Maria para en -
frentar a delicada situação. Mas, teria ele o direito de 

pOr em risco a preciosa vida do milagroso pároco de Oaçaruc?l ••• 

t8 -
Como procedia todas as noites, antes de se reco -

lher ao leito, Frei Gil Maria foi fazer suas orações na Igr~ . 

ja deserta. Genuflexo ante o altar-mor, com a cabeça baixa, 

o frade orava cheio de fervor, quando ouviu seu nome pronun -

ciado com suavidade. 

Levantou os ol.hos prontamente e pareceu-lhe "ver 

o Senhor que visivelmente saia do sacr~rio" e lhe dirigia a 

palavra: 

-"Frei Gil Maria. Estou muito triste porque meu 

rebanho, em Ogabot, está sem pastor" ••• 

QUe ~ueres que eu faça, Senhor? 

"Frei Gil Maria. A decisão dege ser exclusiva-

mente sua." 
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Perturbado com a resposta, o frade baixou humild~ 

mente os olhos. Ao er~ua-los de novo, não mais viu o Senhor 

f6ra do sacrário, como o vira antes ••• ou, pelo menos, jul~ 

ra ter visto ••• 

Recolhido ao cub!culo, o sacerdote sentia-se tor

turado pela d•~vida. Teria sido genuina a visão ou seria frE, 

t . - • o de sua imag~naçao? •••• 

Ajoelhou-se no genuflex6rio, ante o Cristo Cruci

ficado, e pediu-Lhe um sinal que comprovasse a genuinidade da 

visão.Ravia.~uito era ele torturado pela obstinação dos maio -
I 

res pecadores da par6quia: os cinco irmãos Garcia, que alar -

deavam, aos quatro ventos, sua incredulidade e ateismo ~ Se 

os irmãos Garcia se convertessem, teria ele a certeza de que 

a visão não tinha sido fruto de sua imaginação. 

No dia seguinte, ao chegar h i greja para se entr~ 

gar h prisão do Confissionário, encontrou ~ testa da longa f1 

la de penitente, os cinco irmãos Garcia •••• 

O Sr. Eispo, em Eela Vista, teve uma agradável su~ 

presa, ao receber um pedido de Frei Gil Maria no sentido de 

que lhe fosse permitida a ida a Ogabot, afim de rearticular a 

necessária assistência religiosa aos insulanos. 

Vinha, assim, o frade ao encontro da vontade epis

copal não manifestada. Prontamente foi concedida a permissão 

solicitada. 

2(j -
. Dom Rodrigo 1 em Ogabot, teve uma desagradável sur

presa, ao receber a noticia da pr6xima chegada de Frei Gil Ma -
ria. 

Sentindo sua "autoridade" arranhada pela "teimosia" 

eelesiástica, que insistia em desconhecer suas determinações, 

escreveu logo uma carta ao frade de Oaçaruc, alertando-o so -

bre o risco a que iria se expor. Terminou-a com palavras ca-
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teg6ricas: 

"Não venha depois alegar de que eu não o preveni 

sobre o perigo decorrente de qualquer desrespeito hs minhas 

ordens. Quem manda em Ogabot sou eu, e somente eu. Não 

pense que sua fama de "milagreiro" vai lhe conferir imunid!! 

des pro~etoras." 

2i -
Toda a população de Ogabot acorreu ao cais para a~ 

sistir a chegada de Frei Gil Maria. Uma grande . multidão ~ 

chia completamente o espaçoso logradouro, fronteiro ao local 

de desembarque. 

No centro de um semi-circulo, cercado de capangas, 

destacava-se a figura volumosa de Dom Rodrigo. A disposição 

de fazer valer, a todo custo, "sua lei" . realçava-lhe, ainda 

mais, a arrogância e prepotência. 

Um pesado silêncio abatia-se, dolorosa e humi~ 

temente, sobre a abúlica mole humana. Entretanto, se fosse 

dado escutar o que seus corações clamavam e suas mentes pro -
feriam, ouvir-se-ia um imenso clamor, festejando e vitorian

ao o humilde frade de Oçaruc. 

Mas, mais fortes que os nobres sentimentos intimos 

de eada .um, eram o medo coletivo e a covardia de uma massa 

informe, que já se acostumara com a canga e o aguilhão ••• 

22 -
. Muitos amigos dedicados, que vinham acompanhando 

Frei Gil Maria, quiseram desembarcar em sua companhia, dia -

postos a tudo arriscar, até suas pr6prias vidas, em defesa 

ao virtuoso sacerdote. Não o puderam fazer por imposição c~ 

teg6rica do fradet. 

Portando seu velho cajado, Frei Gil Maria desemba~ 

cou sostnho e, lentamente, aproximou-se de Dom Rodriso, que 

logo o interpelou em tom agressivo: 

- Frade, o senhor não recebeu uma carta em que eu 



. .:· 

.. J ( *Y 

- 237-

lhe determinava que não viesse para cá?J 

Sim, meu querido irmão em Jesus Cristo. 

cebi tamb~m uma 6rdem superior, vinda lá de cima ••• 

Mas re -
- Aqui em Ogabot não existem ordens superiores hs 

minhasl - inte~ompeu brutalmente Dom Rodrigo'. 

Engana-se, meu querido irmão em Jesus Cristo ••• 

Eu nunca me enganol - berrou Dom Rodrigo - E P,! 

ra lhe provar que estou disposto a fazer valer a minha aut~ 

ridade, vou começar logo a lhe dar o corretivo merecidol 

E, com a mão direita, desfechou violenta bofetada 

no piedoso frade ••• 

Unissono, um imenso e ensurdecedor clamor de mi -

1hares de vozes quebrou, abruptamente, o pesado silêncio re! 

nante ••• 

/ 
I 

Mas ••• não fOra de indignação ou revolta o clamor 

repentino. FOra de espanto ante o ocorrido ••• 

-Como que decepada por uma foice, a mao direita de 

Dom Rodrigo caira ao solo. Do coto do braço ferido, em gol

fadas ritmadas com a pulsação arterial, jorrava um sangue vi~ 

lentamente rubro, estuante, tétrico e pavoroso ••• 

Com os olhos esbugalhados de espanto e terror, Don 

Rodrigo,· apertando com a mão esquerda o braço direito, leva:! 

tou-o na· v~ tentativa de conter a ·brutal hemorragia. Esta, 

ao contrário, aumentou ainda mais, oferecendo a todos o dan

tesco estetáculo de um trágico e horrendo chafariz de san -

gue ••• 

A roupa branca de Dom Rodrigo e o alvo burel de 

Frei Gil Maria mudaram completamente de cor. Apavorados,t~ 

aos os circunstantes recuaram, deixando isolados, no centro 

dO logradouro, OS dOis personagens do qrama, emergindo dO 1~ 

g~ vermelho, que tingia o pavimento de pedras ••• 

Desespera-ao e mostrando, em sua palidez facial, os 
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perigosos efeitos da violenta hemorragia1Dom Rodrigo lançou

se aos pés do frade e, segurando-lhe arrebatadamente a bati-

na, suplicou-lhe aos gritos e em lágrimas: 

- Frei Gil Maria, por amor de Deus, perdoe-mel11 •• • 

Ruira, por completo, a olimpica estátua de arrog~ 

cia e prepot~ncia , que havia·. poucos minutos apavorava uma popu-

lação inteira. Restava, apenas, um molampo humano, chorando, 

como uma criança, dolorosas lágrimas de arrependimento e ra~ 

tejando humildemente aos pés de quem, há momentos, ofendera 

com brutalidade inaudita ••• 

O frade abaixou-se e levantou do chão a mão dece~ -
da; ergueu os olhos para o céu com um ligeiro movimento la

bial... Um novo silêncio, berrante de expectativa, voltou a 

pesar sobre a multidão ••• 

-Frei Gil Maria beijou humildemente a mao que o es-

bofeteara e recolocou-a em seu lugar, no coto do braço feri-

ao... Instantaneamente cessou a hemorragia ••• 

Por alguns instantes, Dom Rodrigo, com os olhos ar

regalados de dúvida e esperança, fitou a mão, sem se animar 

a um movimento. Depois, aos poucos, foi se aventurando a m~ 

xer lentamente os dedos da mão "decepada" ••• 

Ao se certificar de que sua mão voltara a funcio -

nar com perfeição, não se conteve. Levantando-se de um salto 

da posição genuflexa, em que se encontrava, ergueu bem alto o 

braço .direito e soltou um grito retumbante de alegria, que 

foi repetido, como gigantesco eco, por centenas ou milhares 

de vozes un!ssonas ••• 

Mas, sem demora, A alegria esfuziante e ruidosa, 

· sucedeu uma muda e tocante manifestação de gratidão. 

Em impressionante si~ênc1o, s6 cortado pelos solu

cos que sacudiam os ombros de muitos, todos se JOataram de 

joelhos·. 
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De pé, s6 ficou Frei Gil Maria com os olhos fixos 

no céu. De pé fisicamente, apenas, pois que, na realidade, 

de alma genuflexaJo frade agradecia a Jesus a graça do esp~ 

toso milagre ••• 

2~ -
Durante alguns minutos reinou um comovente silên-

cio. Todos, sem exceção, acompanhavam mentalmente a Frei 

Gil Maria, em suas preces. Todos, de cabeça baixa, agrade 

ciam a Deus a graça miraculosa, que vinham de assistir. 

Quando, finalmente, levantaram os olhos, outro fa

to espantoso os aguardava. O traje branco de Dom Rodrigo e 

a alva batina de Frei Gil Maria tinham voltado h sua cor :pri -
mitiva ••• Desaparecera, por completo, o lago de sangue que 

banhava o calçamento em torno dos dois personagens do drama ••• 

O que teria, então, ocorrido realmente?!... Teria 

havido apenas, uma simples visão fantasmag6rica coletiva?! •• 

Mas, um sinal ficara como prova irrefutável da 

real existência do fato por todos presenciado. Sobre a blu

sa branca de Dom Rodrigo, bem na altura do coração, via-se, 

berrante, uma cruz vermelha, uma cruz de sangue rubro, vivo, 

agressivo ••• Cruz que jamais desapareceria ••• Cruz que a- . 

companharia Dom Rodrigo ao túmulo ••• 

25 -
Uma multidão, com Dom Rodrigo h frente, acompanhou 

~rei Gil Maria até h igreja. 

Ao chegarem todos ao espaçoso largo fronteiro ao 

templo, Dom Rodrigo sentiu pesar-lhe na consciência o vand~ 

lismo cometido. O causticante sol de verão valorizava, aia 

da, a benfazeja sombra da velha figueira criminosamente ab~ 

tida. 

Em verdadeiro tom de "mea culpa", fez ele questão 

de assumir um compromisso perante o frade: 

- Frei Gil Maria, amanhã mesmo mandarei transplan-
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tar algumas arvores para aqui, afim de que não lhe falte uma 

sombra amenizadora ••• 

-Não será necessário, Dom Rodrigo... respondeu o 

sacerdote, humildemente. 

E deixou seu bordão "plantado" no exato local em 

que existira a saudosa figueira ••• 

26 -
Ao alvorecer do dia seguinte, as pessoas madrugad~ 

ras, que acorreram ~ igreja para uma maior aproximação com 

o novo pároco, foram surpreendidas com um fato inacreditável. 

No ponto em que Frei Gil Maria deixara "plantado" 

seu caj~do, nascera, durante a noite uma figueira, a "mesma" 

figueira que, naquele local, existira ••• 

Foi radical a transformação sofrida por Dom Rodri

go. E, como conseqüência, foram avultados os beneficios re

cebidos pela população de Ogabot. 

S6 quem saiu perdendo foi o partido politico aitu! 

cionista, que nunca mais conseguiu ter sua vit6ria garantida 

~ custa dos eleitores ogabotianos ••• 

28 -
Para Frei Gil Maria não poderia ter sido maia de~ 

gradável a noticia recebida em Ogabot. 

Çomo conseqüência de um descuido do Serviço de Sa~ 

de do Porto, começaram a surgir em Oaçaruc alguns casos de 

peste, que logo se disseminaram de forma alarmante. Os re

cursos médicos, em pessoal e material, tornaram-se insufici

entes para debelar o terrivel mal. Os 6bitos registravam-se 

hs dezenas, di~riamente. O pavor dominava a cidade. 

Frei Gil Maria deixou outro frade, seu coadjutor , 

como pároco de Ogabot e voltou a Oaçaruc. 

Era impressionante o aspecto da cidade. O porto 

paralisado; comércio e 1nd6stria com seus estabelecimentos 
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fechados; escolas e colégios com aulas suspensas; as casas 

com suas portas e janelas cerradas; as ruas desertas, onde 

o silêncio sepulcral a6 era quebra do pelo ruido doa cami -

nhÕes de lixo, a conduzir para o cemitério dezenas de cad~ 

veres, jogados em seu interior como trastes imprestáveis ••• 

No campo santo, eram eles atirados em valas comuns, sem a 

menor manifestação de respeito cristão, que merecem todos 

os que já se foram na Longa Jornada, da qual jamais se vol-

ta ••• 

Oaçaruc era uma cidade morta ••• 

Frei Gil Maria acorreu h igreja, que ficou logo 

superlotada. Ao oficiar, banhado em lágrimas, o frade pe

diu a Jesus que salvasse a cidade. E, como penhor, ofere

ceu sua pr6pria vida ••• 

Não tardou a resposta de Cristo. Durante o longo 

e penoso oficio, foram se acentuando as cruciantes dores dos 

estigmas invisiveis, os quais, para espanto geral, se tom~ 

vam cada vez mais visiveis ••• 

Ao terminar, o burel branco do sacerdote apresen

tava-se manchado com um sangue vivo e estuante, que lhe co~ 

ria das mãos, dos pés e do lado direito ••• 

Ao dizer aos fieis, assombrados, as palavras fi -

nais- "ITE, MISSA ESTl" - o frade desmaiou ••• 

Um forte e delicioso perfume de rosas e junquilhos 
I 

invadiu todo o templo ••• 

Os médicos observaram um fato interessante:- a 

partir do momento, em que Frei Gil Maria dera entrada no Ho~ 

pital, nenhum novo caso do terrivel mal fora registrado. 

Durante a noite, em que o frade, desacordado, pas

sou na Santa Casa, cercado de todo cuidado médico, talvez 

ninguem tenha dormido em Oaçaruc. 

Repletas de multiÕes aflitas permaneceram a igreja 

e a p~aça fronteira ao nos ocOmio. 
A cidade res suscitara ••• 
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A tarde do dia seguinte, Frei Gil Maria saiu do 

estado de co~a, por alguns minutos. Viu-se cercado por fi 

sionomias amigas. Com um filete de voz indagou: 

Que dia é hoje? 

8 de dezembro de 1933. 

~- 8 de dezembro de 1933, -repetiu o sacerdote , 

com esforço.- Então ••• posso dizer ••• com humilde orgu-

1ho . -.. que... há 33 anos... exatamente... 33 anos ••• a 

' ' 

_,~ 

idade de Cristo ••• visto a batina branca de Santo Estevão ••• 

Um sil~ncio absoluto imperava no ambient~a 
que nenhuma palavra do sacerdote se perdesse. 

- 8 de dezembro ••• Dia da Imaculada Conceição ••• 

-continuou o frade, com os olhos fixos no Além.- Jesus vai ••• 

por certo ••• me conceder a última graça ••• que eu possa 

me apresentar ••• em sua presença... justamente ••• hoje ••• 

8 de dezembro ••• Dia da Imaculada Conceição ••• 

Frei Caio, o primeiro "cbarutinho" de Frei Gil 

Maria a se ordenar e seu principal coadjutor, ministrou-lhe 

-a extrema unçao. 

ls seis horas da tarde, à hora do "Angelus",Frei 

Gil Maria entregou sua alma ao Criador ••• 

ls seis horas da tarde de 8 de dezembro de 1933, 

à hora do "Angelus", dois fatos impressionantes foram regi~ 

trados em Oaçaruc. 

Repentinamente, desabou sobre a cid~de uma chuva 

torrencial, impetuosa, quase cataclismica, como há muito não 

havia recordação. O tempo, que, desde a váspera, se apre -

sentava encoberto, triste, profundamente triste, como al

guém à espera de uma notícia desagradável, desfez-se em ca

tadupas de pranto pluvial, como exteriorização àe toda sua 
'-

imensa mágQa pela perda irreparável. 

A Natureza também chorava ••• 
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Outro fato impre~ionante foi registrado hs seis 

horas da tarde . de 8 de dezembro de 1933, h hora do "Ange -

lus". 

Dezenas ou centenas de enfermos, muitos já em es

tado de coma, desenganados pelos médicos, cujos desenlaces 

fatais eram aguardados, resignadamente, ·por seus familiares, 

restabeleceram-se em questão de minutos, abandonando seus 

leitos de dor e afugentando o fantasma apavorante da Parca 

impiedosa ••• 

A igreja e a praça fronteira tornaram-se pequenas 

para conter a multidão que, durante toda a noite, desfilou 

ante o corpo inanimado de Frei Gil Maria. E numerosos ca-

aos de curas milagrosas foram presenciados. 

Em dado momento, todos se afastaram para dar pas

sagem a um homem, o qual, apoiado por dois amigos, se apro

ximava lentamente do catafalco. Era um j6vem com cerca de 

vinte e cinco anos, trazendo em sua fisionomia uma máscara 

de dor, também exteriorizada pela torrente de lágrimas, a 

lhe banharem a face. -Com as maos apoiadas sobre os joelhos, 

deslocava-se a passos curtos, lentos, cautelosos, como se 

estivesse a patinar, executando dois movimentos consecuti 

vos com o mesmo pé. Com o tronco inclinado para a frente, 

sua coluna vertebral apresent ava-se encurvada, descrevendo -c:__ . 
uma cifo-escoliose, desde a região cercical até a lombar. A 

cabeça em flexão sobre o torax; este dobrado sobre o ventre; 

as pernas em flexão sobre as coxas, e estas sobre a bacia, 

- o infeliz molambo humano apresentava, mesmo aos olhos de 

um leigo, uma imobilização das articulações vertebrais, co

xo-femurais e escápulo -humerais. Com a curvatura cércico

dorsal , , deixava a impressão de que lhe pesava sobre a nuca 

uma mão de ferro, dificultando-lhe os movimentos da cabeça, 

em qualquer sentido. Olhar amortecido e triste. Torax e 

bacia achatados no sentido antero-posterior, deixando perc~ 

... .._ • I 
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.... Com as maos apoiadas sobre os joelhos, deslocava-se 

a passos curtos, lentos, cautelosos, como se estivesse a 

patinar, executando dois movimentos consecutivos com o mes-

mo pé. (PágA ~ ~ ) 

, 
' 
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ber uma respiração abdominal. 

- t um caso tipico de espondilose rizomélica, -s~ 

gredou · um médico a um amigo, à passagem do infeliz. 

Bm pouco tempo propalou-se a identidade do enfer

mo. Era um agricultor de pais sul-americano, que chegara a 

Oaçaruc na esperança de um lenitivo para seus padecimentos 

através de uma bênção de Frei Gil Maria. Mas já não o en -

centrara com vida ••• 
I 

Impossibilitado de ajoelhar, como muitos o faziam, 

o jovem hispano-americano postou-se, por momentos, ao lado 

do catafalco. Com imensa dificuldade conseguiu colocar sua 

mão direita sobre a chaga do pé esquerdo do frade • 

E, enquanto ali permaneceu, com os olhos marejados, 

fixos no rosto inanimado do sacerdote, e com um ligeiro mo

vimento labial, algo de espantoso aconteceu. As pessoas 

mais pr6ximas começaram a perceber o que se passava. 

A expressão fisionOmica do jovem foi se modifican

do lentamente. na máscara de dor, inicial, foi passando a 

um semblante iluminado por um estranho brilho no olhar e um 

sorriso feliz, imensamente feliz, como se estivesse a ver ou 

a ouvir algo celestial ••• 

E não s6 ao rosto atingiu a transformação operada. 

Ao mesmo tempo, o j6vem foi erguendo o busto, diminuindo pr~ 

gressivamente, até seu completo d~saparecimento, a cifose 

dorso-lombar. A despeito da fusão das vértebras, da ancilo

se coxo-fumeral e da ossificação dos ligamentos de união de 

suas extremidades articulares, as articulações vertebrais, 

coxo-femurais e escápulo-humerais voltaram h normalidade fi

siol6gica. 

E, minutos depois, saia da igreja um "novo-homem", 

muito diferente do "velho-homem", que ali chegara:- um mola.rg 

bo humano, todo recurvado, que, apoiadó por dois amigos, se 

deslocava com lentidão e dificuldade, arrastando os pés, nu

ma custosa marcha de "patinador" ••• 
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Sa:!a agora um "novo-homem", a caminhar erecto, li

vre e desembaraçado, com um singular brilho no olhar e um i

luminado sorriso de felicidade ••• 

s6 conservava do "velho-homem" as lágrimas, mas, 

mesmo assim, com uma grande diferença:- agora eram lágrimas 

de alegria e gratidão ••• 

Um forte e delicioso perfume de rosas e junquilhos 

invadiu novamente todo o templo. 

Os primeiros párocos de Oaçaruc tinham 

sido sepultados na igreja. Posteriormente, por motivos vá

rios, o Sr. Bispo de Bela Vista proibira tal prática. Os 

Óltimos vigários foram levados para o cemitério local, ao so 

pé da Serra Grande, muito distante da cidade. E era pare OB 

de deveria ser encaminlllidO o féretro de Frei Gil Maria. 

Repentinamente, surgiu um impetuoso movimento po

pular. Todos queriam que o frade permanecesse pr6ximo, bem 

·pr6ximo. Um abaixo assinado, com milhares de assinaturas, 

foi logo confeccionado, pedindo ao Sr. Bispo a revogação da 

ordem existente. 

- Por que não podemos sepultar Frei Gil Maria na 

igreja?! Os despojos mortais de um santo pertencem h igreja, 

e n6s queremos que eles fiquem bem perto de n6s ••• 

Cortadas pela chuva todas as comunicações terras -

tres com Bela Vista, - ligações rodoviárias, telefOnicae e 

telegráficas, - s6 havia o moroso recurso do transporte mari 

ti mo. 

E durante quatro dias, at& chegar a autorização s~ 

licitada, o corpo de Frei Gil Maria permaneceu na igreja, h 

vista de to~os os fieis. 

E quanto mais tempo permanecia ele insepulto, mais 

se acentuava, no interior do templo, o forte e delicioso pe~ 

fume de rosas e junquilhos ••• 
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Depois de Frei Gil Maria, mais dois sacerdotes, 

dois "charutinhos" do saudoso frade, foram sepultados na i

greja de Oaçaruc. 

Cerca de trinta anos ap6s aquele inesquecível 8 

de dezembro de 1933, a velha matriz insular foi demolida1f! 

ce ao perigo iminente de desmoronamento. Dentro de bem es

tudado plano urbanístico, foi construida nova e ampla igre-

ja. 

Ao serem abertos os túmulos do velho templo, ou -

tro fato impressionante foi registrado. Os corpos dos sa 

cerdote~quatro anteriores e dois posteriores a Frei Gil M! 

ria, tinham sofrido o natural fenOmeno da decomposição org! 

nica e estavam reduzidos a cinzas,bem como o ca ixão ~o frade. 

Este, entretanto, apresentava-se perfeitamente ia 

corrupto. Suas chagas, tintas de rubro, exalavam um suave 

perfume de rosas e junquilhos ••• 
36 

Vigorava, então~em Oaçaruc uma lei, que proibia 

o sepultamento em igrejas. Os despojos mortais dos seis ~ 

cerõotes foram transferidos para o distante cemitério lo 

cal. 

Um novo e impetuoso movimento popular surgiu para 

impedir o mesmo destino ao corpo incorrupto de Frei Gil Ma

ria. Na Praça Central da cidade estava sendo levantado um 

monumento ao frade. Encar~egado de sua confecção, apresen

tava-se um genial artista italiano Locatelli, pintor e es

cultor. 

O corpo incorrupto do "Santo de Oaçaruc" foi co-

1ocaao sob o majestoso pedestal de pedra mármore. Neste, 

acima das palavras cinzeladas com perfeição;-

- "AQUI JACE FREI GIL MARIA, QUE MURI6 EN 8 DE 

DICIENBRE DE 1933, CON ODOR DE SANTIDAD, PARA . SALVAR LA CIU

DAD. LA GRATITUD ETERNA DEL FUEBLO DE OAÇARUC" -

colocou o artista um recorte retangular da pe -
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ara do altar da velha igreja com a cruz toscamente esculpi

da pelo frade, por simples pressão digital, como se o márm~ 

re tivesse uma consist~ncia de manteiga ••• 

E muitas curas milagrosas foram registradas naqu~ 

le local, principalmente, com pessoas, que, cheias de fé e 

confiança na infinita miseric6rdia de Jesus e Maria Sant!s

sima, pediam a intercessão de Frei Gil Maria, colocando os 

dedos sobre aquela cruz toscamente esculpida, aquela figura 

irregular em que os braços não se cortavam com exatidão em 

ângulo reto ·e os segmentos do braço transversal não eram, 

em rigor, do mesmo comprimento •••• 

E1 muitas vezes, nessas ocasiÕes, sentia-se um 

suave perfume de rosas e junquilhos ••• 




