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UMA FALSA IDADE MÉDIA 

O livro de Berdlaev, "UMA 
NOVA IDADE MEDIA", tor
nou-se um clássico. Nele o 
filósofo russo analisa as rlque
dievo e afirma profeticamen
te que num tempo futuro, pa
ra o qual já se encaminha a 
humanidade, teremos, nAo 
só a repetlçAo dos mesmos 
fatuals, mas de visto sacral, 
teocrática, religiosa, permean
do o processo histórico. 

Por multo tempo a Idade 
Média foi considerada a lon
ga noite de mil anos, o túnel 
de trevas no tmago da Histó
ria. O motivo oculto de tudo 
Isso, era o ódio à Igreja, por
que o medievo foi o tempo 
da predomlntncla de vlslo 
católica generalizada em to
da a Europa. 

A partir, principalmente 
dos estudos de Ozanam,na 
primeira metade do século 
passado, começou a revlslo. 
Como sempre acontece, as 
ratazanas da mentira históri
ca eacafederam-se nos bura
cos do silêncio oportuno e 
suas falslflcaçOes e calúnias 
ficaram congeladas para um 
outro tempo. lmpOs-se a vl
slo sadia que montou biblio
teca de estudos especializa
dos. Longa seria a lista dos 
medievalistas sérios que se 
alinharam no combate pela 
revisto histórica. Cito uns 
poucos: J. Calmette, ~tlenne 
Gilson, U. Chevaller, Gusta
vo Shnürer, Charles Dawson, 
G. Volpe, Hellman, J. Buhler, 
G. Grupp, Ferdlnand Lot,Marc 
Bloch, H. Plrenne, G. Kurt, G. 
Cohen. 

Agora uma nova onda de 
estranho Interesse surpreen
de-nos. Por um lado, a propa
ganda bem montada, o uso 
estratégico dos meios de co
munlcaçAo, a mrdla, a fim de 
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vender. Espoucam traduçOea, 
rodam-se filmes com rosas e 
brumas, enevoando os verda
deiros objetivos, no fundo a 
luta que se reacende, eterna 
fênlx, contra a Igreja Católi
ca. NAo dando mala para 
negar a Imensa luminosida
de do Medievo, mudam-se 
a& lentes, altera-se o enfoque. 
Surge uma outra Idade Média, 
rica, sim mas de feitiçarias, 
astrologias, magias, exoterls
mo, somente alquimias. A Ida
de Média de uma luz outra, 
toeca, cinza, que nlo é a que 
foi. Porque a verdadeira, que 
se Inicia com as lnvasoes, é 
a que passa por SJo Bento, 
Santo Agostinho, Bernardo 
de Claraval, Francisco de As
sis, Angela de Folrgno, Domln
aos de Guamlo, Tom6s de 
Aqulno, Slo Boaventura, 
Duns Escoto, Abelardo e Helo
rsa, Lula IX , Frederico Barba 
Ruiva, Avicena, Averroea, Go
dofredo de Bllh08a, Cid o 
Campeador. Pelas catedrais, 
castelos e mesquitas. Por Fra 
Angélico, Glotto e Dante. Tu
do Isso foi posto de lado pa
ra ficar-se numa fantasmago
rla erótica, neurótica e per
nóstica. Trocou-ee o sadio 
monarquismo por uma flcçlo 
a que ae tanta dar aignJfica
do histórico. A lnqulsiçAo vol
tou a ser questionada, mas 
sem direito de defesa. Fez
se congresso, a "historiado
ra• estranha descarregou 
ódios atávicos de sua raça, 
rotulando o catolicismo de 
Ideologia, porque religllo é 
somente a dela. ~ tempo de 
se levantarem os verdadeiros 
historiadores e darem um che
ga pra lá nessa gente, como 
fez Gustavo Cohen, que de
clarou que trevas mesmo têm 
eles na Inteligência e na cultu
ra. 



A VERDADE DO 
PROFESSOR José/na/doA/onso 

Profeuor, do latim proflte- É Isso que os pais e todo o ra/mente e/e confllta. E o seu 
re - confessar publicamente, povo desconhece. Dezesseis outro paradoxo. Jamais terá 
declarar abertamente- é aque- em sala de aula para cada o horizonte todo entre as ball-
leque, dlantedeseusdlsclpu- um dos dois empregos que sas das retinas. Jamais domi-
/os, conteua, declara a verda- a /e/ permite, porque o Esta- nará a verdade total. De sua 
de em que acredita. Esta a do sabe que as duas matrlcu- Insegurança, pobreza, /Imita-
Idéia mais profunda e metaf/- las serflo necessárias para gflo, terá de dar segurança, 
s/camente mais bela do ser cobrir a deficiência de mflo enriquecer e saciar o Ilimita-
do professor. Nflo é e/e a/- de obra e que, Infalivelmente do do aluno. Largando a sua 
guém que entorna, derrama, serflo solicitadas por quem solldflo de um rochedo tran-
na mente do aluno, carrega- ganha tio pouco. E o tempo quilo, como Fernflo Cape/o 
mentos de descobertas pes- de corret;flo de provas? E o Gaivota, terá de ensinar tom-
soais ou aqu/slg6es de conhe- tempo de planejamento, de bos no vento e machucar-se 
cimentos que fez, em sua bus- preparo de aulas, de monta- muitas vezes no azul até abo-
ca por determinado campo gem de provas amarradas /etar-se no além das nuvens 
da verdade do mundo, por- em objetivos sofisticados e de onde se vê o horizonte 
que a apropriagflo da verde- fictlclos, exigindo do profes- maior, e depois convencer o 
de é lntransferfvel. A verda- sor horas e horas de reflexão bando acomodado de que 
de de que me apropriei pe- e lmaglnagflo? Exigiram-me, há mais, multo mais azuls-lon-
lo conhecimento adere ao num colégio, que substituis- ges para conquistar. 
meu ser, passa a ser uma co
migo, /ncomunlcávelmente 
vlvenclagflo minha só. O que 
poderei fazer é mostrá-/a, des
vendá-la, patenteá-/a aos olhos 
dos outros, para que também 
a vejam e se apropriem, e e/a 
passe a ser verdade de cada 
um. Como tal, é a verdade ln
comerciável. O ato de paten
teá-/a estará sempre Impreg
nado de gratuidade. Não se
rá por isso que o professor 
se acostumou a declarar sem
pre que vai dar aulas? Não 
será por Isso que uma espé
cie de remorso como que o 
bloqueia sempre, quando de
cide a reclamar o prego de 
seu esforço? Porque, reparem 
bem: nflo é a verdade que 
se vende, mas o esforço, o 
trabalho do homem para des
vendá-la diante dos olhos ca
rentes do dlsclpulo. 

Há multas outras coisas 
sob o sol também ln-comer
cll.vels: a cura do corpo, a 
salvagão da alma, a magia 
das rosas, a beleza das mu
lheres, a alegria das crianças. 

Somos homens, no entan
to, não anjos. Homo aecono
m/cus, dependentes de coi
sas que se vendem para a 
manutengflo da vida. Já alerta
va s.to Paulo numa de suas 
eplstolas, que o homem que 
prega o Evangelho tem o di
reito de viver do Evangelho. 
E nflo há nada mais gratuito 
que pregar a Palavra de Deus. 
Que o próprio homem resol
va o paradoxo ... 

Nflo se trata de lutar por 
um status de rico perdulário. 
Reivindicamos aquele mini
mo que nos permite a despre-
ocupação para cuidarmos 
de coisas mais altas e apresen
tarmos com o decoro, a digni
dade que a profissão axlge. 
Reivindicamos aquele mlnlmo 
que nos assegure também 
em tempo de lazer para resrau
raras energias esvaldas no la
borde ensinar e para conviver 
com os doutros homens, nos
sos irmflos. 

Qual é, no entanto, a verde
de do professor que todos 
nós sabemos e dolorosamen
te vivemos? 

-~--~----
Carga horária de assom-

se as letras dos conceitos 
por frases diferentes em ca-
da prova. Trabalh-1 com exer
clclos já corrigidos. Cronome
trei movimentos: pegar, escre
ver e arrumar noutro lado. 

Deu trinta segundos por pro
va. Três por bimestre. Eu ti
nha seiscentos alunos naque
le colégio. Só escrever a fra
se, quinze horas por bimestre. 
Tempo tomado aos sábados 
e domingos, nflo pago, por
que os colégios apenas pa
gam o tempo em sala. 

Esta é ti face mais amarga 
da verdade do professor. 

Ensinar é um ato poético. 
E que é· o poeta? É um ser 
vocaclonado por Deus para 
mostrar aos homens a outra 
face das coisas. Ser carismá
tico, demiúrgico, proféticq. 
Alguém que vê e fala pelos 
outros, que mostra, revela a 
beleza gratuita do mundo. O 
ato poético é de s/ gratuito. 
Por Isso vendem-se poucos 
livros de poesia. Nem o leitor 
gosta de comprar, nem o po
eta de vender. 

Há uma poesia do ensinar. 
O mestre colhe as verdades 
do mundo, como o jardinei
ro as rosas dos jardins. O 
mestre abre os olhos dos alu
nos para o segredo das coi
sas, como taumaturgo, num 
milagre, escancara as pupilas 
do cego para as formas e co
res que nflo via. É nesta fnsla 
de apreender o mistério das 
coisas que contemplou e mos
trá-/o aos que o não sabem 
que está o poético do ensi
nar. Partur/g6es de Luz na 
mente do ensinando. Fecun
daçflo de maturaçóes na al
ma do disclpulo para e/e ser 
mais. Algo de materna/, de 
paternal entre mestre e dlscl
pulo, criando liames de f/1/e
çflo. Por Isso dizemos que 
os alunos sáo como filhos. 

Educar é uma parturlçflo 
do ser de cada um para ser 
mais, cada vez mais, em dire
ção é própria plenitude exis-

Talvez esta a dor maior dos 
que ensinam por vocação: 
Ter de ficar enquadrados na 
moldura exlgua de sua carga 
horária, que dluturnamente 
lhes toma as manhãs, tardes 
e noites. 

Santo Tomás de Aqulno 
dirimiu a polêmica séria de 
teólogos madievals, mostran
do que o mais excelente nflo 
é o puramente contemplar, 
num fechamento de frulç6es 
sobre si mesmo, nem o es
vair-se em atos de caridade 
material, como quer/., as 
ordens religiosas de seu tem
po, mas o contemplar parare
velar- contemplata allls trade
re - dar aos outros a verda
de contemplada, forma autên
tica de caridade, amor ao pró
Jdmo. 

Fala-se hoje tanto em 
amor, caridade. Pois ensinar 
é amor caridade. 

Que reivindicamos então 
~ao professor? 

Salários justos para que 
e/e possa ficar apenas nas 
sel8 horas diárias de trabalho, 
que o máximo que se pode 
pedir de um Intelectual - e 
ninguém mais Intelectual que 
o professor- com salário bas
tante para viver com a digni
dade que a sua proflssflo pe
de, e poder gozar dos tempos 
de lazer suficiente para convi
ver com a famllla e os amigos 
e poder exercitar-se nos seus 
v6os de para além do horizon
te que é a sua atualização 
constante naquilo que ensina. 

Como diz o livro do Ecle
slastes, há tempo para cada 
coisa: tempo de dormir e tem
po de acordar; tempo de tra
balhar e tempo de descansar; 
tempo de semear e tempo 
de colher; tempo de falar e 
tempo de ouvir; tempo de es
tar com os filhos e tempo de 
acariciar a amada com ternu
ra; tempo de ver a Beije-flor 
desfilar na avenida e tempo 
deJLer o J:l~~~m~~>nno_f!h>r "'a.D---'------~~--



Centenários católicos 
Este ano, a Igreja comemo

ra, pelo menos, cinco cente
nários. Quatro de Amblto cató
lico mesmo, ou seja, univer
sal. O quinto, sem significa
do mundial, mas para nós 
muito caro, brasileiro. 

O primeiro, cronologica
mente, é o V centenário do 
nascimento de Santo Inácio 
de Loyola (1491-1991). Os 
ódios que se acumularam, 
as calúnias que se derrama
ram contra o penitente da gru
ta de Manresa e seu batalhAo, 
sempre a serviço da Igreja, 
para as mlsaOes mais dlffcels, 
grupo de elite, tropa de cho
que do papa, demonstram 
como a açlo constante dos 
jesuftas tem perturbado os 
Inimigos da Igreja. Que até 
chegaram a arrancar, num 
momento de vacilo, de Cle
mente XIV, a supressao, por 
algum tempo, da Companhia. 
Ato de que depois se arrepen
deu amargamente até a mor
te, assistida por Santo Afon
so de Llgórlo, num milagre 
de bilocaçao. Alguns anos 
depois, Pio VIl restaurou a 
ordem. E teve significativa 
atuaçao no trabalho de reor
ganizar os jesuftas espalha
dos pela Europa, a figura de 
um santo, sao José Plgnatel
li. Vinculado à comemoraçao 

de Santo Inácio, o outro, 450 
anos de fundação da Compa
nhia de Jesus (1541 -1991). 
Quando devemos a ela, nós 
brasileiros. E quanto paga
mos pela açao perversa do 
Marquês de Pombal, expul
sando daqui os jesuftas. Dizia 
um historiador alemão, protes
tante, que o ato de Pombal, 
destruindo todo o sistema 
educativo do Brasil CoiOnla, 
então nas mãos dos padres 
da Companhia, retardou o 
progresso brasileiro em, pe
lo menos, um século. Um sé
culo! Hoje, falsos "teólogos•, 
"teólogos de apostila", osques
tram uma tenebrosa sinfonia 
mais uma! - conta a obra dos 
missionários católicos, a pro
pósito das comemorações 
do v centenário da descober
ta da América, no próximo 
ano. Para contrabalançar a 
figura torva, diabólica, do fal
so reformador Martlnho Lute
ro, Deus suscitou, na Igreja, 
Santo Inácio de Loyola. A ver
dadeira Reforma católica, im
propriamente cunhada de 
Contra Reforma. teve em San
to Inácio e na Companhia 
de Jesus uma das vigas mes
tras de sustentaçao. Auxilia
res indispensáveis do Concf
lio de Trento. E o Instrumen
to fundamental da ação lna
clana foram os Exercfclos Es
pirituais. Hoje, esquecidos e 
substltufdos por caricaturas. 
VIvemos um tempo parecido. 
O protestantismo alastra-se 

novamente. Desta vez, tenta 
tragar toda a América Latina, 
insuflado pelos Interesses Im
perialistas norte-americanos. 
Tivemos um concmo, o Vatica
no 11, dos mais significativos 
da história da Igreja, tudo In
dica. E todos foram significa
tivos. Quem será o novo Iná
cio de Loyola? 

O terceiro dos centenários 
é o da morte de São João 
da Cruz. Outro espanhol. 
Morreu em 1591, há quatro
centos anos. Ele e Santa Te
resa de Ávila, também espa
nhola, apontada como a mu
lher mala importante da Igreja, 
depois de Nossa Senhora. 
Que elogio! Joio da Cruz e 
Teresa, reformadores tam
bém. De uma das ordens 
mais contemplativas, a ordem 
carmelltana. São João da 
Cruz, "doutor da nadldade", 
o gula da •noite escura•, a 
noite da fé, da subida ao Car
melo, a montanha da contem
plação. Em Santo Inácio, tam
bém um contemplativo, a pre
dominência da ação. Em São 
Domingos, outro espanhol, a 
contemplaçao a serviço da 
açao: contempla aliis trade
re. Em São Joio da Cruz, a 

apenas contemplaçao. A bus
ca de Deus dentro da noite, 
a noite da fé. A tese de douto
ramento em teologia do pa
pa João Paulo 11, orientada 
pelo dominicano Garrlgou La
grange, seu mestre no Ange
licun, foi sobre •a fé em São 
Joio da Cruz•. "A Subida do 
Carmelo", "A Noite obscura•, 
"0 Cêntlco Espiritual" e "A 
Chama de Amor Viva• são li
vros fundamentais da mfstl
ca católica. Pio XI declarou 
Sao Joao da Cruz Doutor da 
Igreja, em 1926. 

O quarto centenário é o 
da publicação da encfcllca 
Rerum Novarum, de Leão XIII, 
sobre a questão social. Cem 
anos, (1891 -1991). Quatro 
documentos pontiffclos a co
memoraram. A "Quadragési
mo Anno•, de Pio XI (1931); 
a "Octogésima advenlens•, 
de Paulo VI (1971); a "labo
rem Exercens•, de João Paulo 
11 (1981); e agora, a ·centésl
mus Annus•, de João Paulo 
11 (1991). A Rerum Novarum, 
recebida no mundo inteiro co
mo o portulano da navegan
ça pelos Tempos Novos, fir
ma roteiros definitivos que 
apenas começaram a preci
sar-se, ao largo do século 
XX. Vários documentos ponti
ffcios vao definindo os rumos 
para uma outra história, no 
Terceiro Milênio. Um comba
te travou-se de quase um sé
culo e melo (1848-1990), en
tre a Rerum Nova rum e o "Ma
nifesto• de Marx e Engels. 

O Império comunista come
ça a desmoronar-se. Mas 
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uma vez, vence o Leio da tri
bo de Judá (ap. 5,5). 

Na redaçlo do texto, mul
to colaborou com sua experi
ência de professor de econo
mia polftlca José Tanlolo, 
um doa leigos do século XX 
candidatos ao altar, proces
so de beatlflcaçlo em curso, 
já Servo de Deus, contempo
raneo do Beato Contardo Fer
rlnl e do Servo de Deus Vlco 
Necchl, ·o que Influiu na con
versao de Padre Gemelll, mé
dico, marxista, depois francis
canos, reitor da universida
de de MUio. A Rerum Nova
rum é um marco da Nova Era 
que principia. 

O quinto dos centenários 
é o de Jacson de Figueiredo. 
Nasceu em Aracaju, em 9 
de Outubro de 1891. Uma tra
jetória rápida e plena. Morreu 
tragicamente, afogado numa 
praia do Rio, em novembro 
de1918, 37 anos. Converteu
se em 1918. Em 1921 fundou 
a revista "A Ordem e o Centro 
Dom VItal, que se tornou o 
núcleo renovador da espiritua
lidade católica no Brasil. Na 
trilha aberta por Jackson, se
guiram Trlstlo de Atafde, que 
o sucedeu na direçlo do Cen
tro e da revista, Tasso da Sil
veira, Hamilton Nogueira, Bar
reto Filho e outros. Mais tar
de, um grupo de sete jovens 
doutores, engenheiros, advo
gados, médicos, que frequen
tavam o Centro, já sob a lide
rança de Trlstao de Atarde, 
ingressou no mosteiro de Sao 
Bento, entre os quais, O. Mar
cos Barbosa, D. Basnlo Penl
do, D. Clemente lsnard, hoje 
bispo de Friburgo, e D. lrlneu 
Penna. 

Pelos vinte anos, pensei 
em biografá-lo. Cheguei a en
trevistar amigos seus de noita
das na Quinta da Boa Vista, 
quando pescava peixes e al
mas para Deus. Ou de con
versas de botequim, em que 
lhes falava de coisas simples, 
de literatura, de polftlca e de 
Deus. Sua maneira pessoal 
de apostolado. 

Deixou alguns livros, uma 
obra tumultuosa, que apenas 
começava. "Aevum• (roman
ce); "Zfngaros• (poesia); "Algu
mas Reflexões sobre a Filoso
fia de Farias Brito" (ensaio): 
Pascal e a lnquletaçao Mo
derna (ensaio) ; "Auta de Sou
za• (ensaio) ; "Durval de Mora-
es e os Poetas de Nossa Se- 1.-----~---' 
nhora• (ensaio) , e outros. 

•u m cangaceiro católico•, 
disse-me Jordão de Oliveira, 
serglpano também, de seu 
grupo. •um violento•, batizou-o 
outro. Isso. Um violento na 
busca apressada de uma no
va ordem para o Brasil e da 
entidade. Vlolentl rapiunt (Mt 
11, 12). Os violentos arreba
tam. 



Essas Mulheres 
Maravilhosas ... 

No último captlulo do Livro 
dos Provérbios está o elogio da 
mulher forte. 

"Quem achará a mulher for
te? O seu valor excede tudo o 
que vem de longe, e dos últimos 
confins da terra. A fortalei.a e o 
decoro slo os seus atavios; 
e ela rirá no último dia. A 
mulher que teme ao Senhor, es
sa é que será louvada." (Prov. 
c 31-10, 25 e 30). 

Quem achará a mulher for
te? 

Eu encontrei algumas pelo 
meu caminho. Nlo falarei 
dAquela que é o protótipo de 
todas, a Mãe de Deus e nossa, 
a quem Joio Paulo 11 vai dedi
car o segundo Ano Mariano da 
História, pata lhe entregar o 
Terceiro MUênio. Nem de uma 
italiana, filha do tintureiro Be-
. casa, a que pôs fim à presen-

ça do Papado, em Avinhlo. 
Nem da espanhola decidida de 
Ávila, de quem dizia um pa
dre, depois de discutir com ela 
longamente: "Essa mulher, que 
homem)" Direi apenas de 

quatro que carrego em mim. 
Duas nem conheci: Bárbara, 
minha avó paterna, e Joseftna. 
a avó materna. Chegaram-me 
pelos relatos de minha mie. 
De ambu me veio a f~ cat6Ji. 
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ca, um sadio temor de Deus e L __ ~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~!!!l!!!l( _ _:__j a devoçlo a Nossa Senhora, 
que transnútiram aos filhos e e ela, transmitirem aos meua oi- dos caminhos. A do profe..,r 
por minha mie recebi. Guardei to filhos aquele rastro atávico que vai para as aulas, a do ope
u estórias, os conselhos, a ca- de verdades católicas que vinham rário que se dirige para as a. 
tequese. Toda uma ftlosofta de de distantes ancestrais. Vi Stella bricas, ou conllruçlo de edifí
vida muito profunda, centrada impregnar carismaticamente do cios, rezando o terço no Oni
no bom senso e os funda- anto temor de Deus a abna de bus, pingando jaculatórias que só 
mentos da teologia católica cada filho, do sadio medo do Deus ouve. E a contemplaçlo 
que apenas consolidei com os inferno e do purgatório, da das cozinhas, das beiras de 
anos e o estudo constante. caridade para com o próximo. tanques, temperando o feijlo, 
Neste tempo de planejada des- Com frases curtas, quase slogans, clareando as camisas, limpando 
truiçlo da famt1ia, tenho re- ia pontilhando a consciência de as fraldas, . ao sussuro de ave
Detido muito no papel que exer- cada um e até a minha, quando marias, meditando os passos da 
ce a mie, como a intransigente relaxava, com as esquecidas li- via-sacra? 
guardil e preservadora dos ções do Evangelho: "nlo jul
essenciais valores da civilização gueis", "vierei como um ladrlo"; 
cristã. "olhai os lírios do campo, as 

Rendo homenagem especial aves do céu"; "com Deus não 
iquela espanhola de Orense e se brinca"; "de que vale ao 

J j 'f , J p J à outra , fluminense de Mauá. homem ganhar o mundo, se a 
'--------•Também fluminense de Mauá, sua alma for para o inferno?" 

minha mie. Se eu não tivesse Não se trata de promoção 
tantas outras coisas para agra- pessoal, ou de valorizar a prata 
decer-lhe, bastava-me esta: a de casa. Agarro memonas. 
devoção a Nossa Senhora . Foi Procuro o universal . Se olhas 
ela quem me ensinou a rezar em volta, descobres o mesmo. 
a ave-maria, o pai-nosso, o cre- A mãe, a esposa de cada um. 
do, que sintetiza toda a minha Valores que teimamos em esque· 
fé e a salve-rainha, com que es- cer. passamos ao largo. A mu
pero fechar a última página da lher obscura. Essa que nunca 
vida como fez Stella. No meu sabemos. Quanto heroísmo ocul· 
batismo mandou consagrar-me to. Empolgamo-nos com as me
a Nossa Senhora, gesto especial diocridades. O fio dental nos 
católico que hoje anda esqueci· diz mais que as saias rodadas 

do, mas que repetimos, eu e de nossas avós, que geravam e 
--------___._.~( """'--""-c_en<: filho'\~ P ili rri"v"m utfi!lml"ntP dr.7 nninze 

Num tempo em que enxa
meiam as pseudo-teologias das 
tolices - teologia da enxada, do 
índio, da sociabilidade - ~ pre
ciso que o teólogo sério en
frente o capítulo inédito da 
teologia do laicato que trata· 
rá do imperceptível, obscuro 
trabalho das mies e pais de fa
ml1ia, teologia, esta sim, que 
tem raízes evangélicas na 
Trindade de Nazaré: Maria car· 
regando na cabeça as ânforas 
de água; José, silenciosamente 
serrando as madeiras; e o Deus 
que se fez carpinteiro (Me 
6,3) e passou grande parte de 
SJa curta vida acepilhando 
táboas para mesas e camas, 
esquadrinhando traves e cai· 
bros oara telhados. 



Essas Mulheres 
Maravilhosas ... 

No úhimo captlulo do Livro 
dos Provérbios está o elogio da 
mulher forte. 

"Quem achará a mulher for
te? O seu valor excede tudo o 
que vem de longe, e dos úhimos 
confins da terra. A fortaleZa e o 
decoro slo os seus atavios; 
e ela rirá no último dia. A 
mulher que teme ao Senhor, es
sa é que será louvada." (Prov. 
c 31-10, 25 e 30). 

Quem achará a mulher for
te? 

Eu encontrei algumas pelo 
meu caminho. Nlo falarei 
dAquela que é o protótipo de 
todas, a Mie de Deus e nossa. 
a quem Joio Paulo 11 vai ded~ 
car o segundo Ano Mariano da 
História, para lhe entregar o 
Terceiro MUênio. Nem de uma 
italiana, filha do tintureiro De-
. sa. a que pôs fim à presen-

ça do Papado, em A vinhlo. 
Nem da espanhola decidida de 
Ávila, de quem dizia um pa
dre, depois de discutir com ela 
longamente: "Essa mulher, que 
homem!" Direi apenas de 

quatro que carrego em. mim. 
Duas nem conheci: Búbara, 
minha avó paterna, e Joteftna, 
a aw materna. Chegaram-me 
pelos telatos de minha mie. 
De ambas me veio a f~ católi-

.lolt IMido Alonlo 

ca, um adio temor de Deus e I - 1· ~ !::ftl:: •• - ,._ 1 
a devoçlo a Nossa Senhora, .... ---===== . 
que transmitiram aos filhos e e ela, tnnsmJtlmn aos meus oi- dos CIDlinhos. A do prote.,r 
por minha mie recebi. Guardei to filhos aquele rastro atávico que vai para as aulas, a do ope
as estórias, os conselhos, a ca- de verdades católicas que vinham mrio que ae dirige para u fj. 

tequese. Toda uma ftlosofta de de distantes ancestrais. Vi SteUa bricas, ou construçlo de edifí
vida muito profunda, centrada impregnar carismaticamente do cios, rezando o terço no On~ 
no bom senso e os funda- anto temor de Deus a alma de bus, pingando jaculatórias que só 
mentos da teologia católica cada filho, do adio medo do Deus ouve. E a contemplação 
que apenas consolidei com os interno e do purgatório, da das cozinhas, das beiras de 
anos e o estudo constante. caridade para com o próximo. tanques, temperando o feijlo, 
Neste tempo de planejada des- Com frases curtas, quase slogans, clareando as camias, limpando 
truiçlo da farru1ia, tenho re- ia pontilhando a consciência de as fraldas, . ao sussuro de ave
Detido muito no papel que exer- cada um e até a minha, quando marias, meditando os passos da 
ce a mie, como a intransigente relaxava, com as esquecidas li- via-sacra? 
guardil e preservadora dos ções do Evangelho: "nllo jul
essenciais valores da civilização · gueis", "vierei como um ladrlo"; 
cristã. "olhai os lírios do campo, as 

Rendo homenagem especial aves do céu"; "com Deus nllo 
iquela espanhola de Orense e se brinca" ; "de que vale ao 

I ! :; i( ... J J ,' Jà outra, fluminense de Mauá. homem ganhar o mundo, se a 
. - ;- _Também fluminense de Mauá, S~a alma for para o inferno?" 

· minha mie. Se eu não tivesse Nllo se trata de promoção 
tantas outras coisas para agra- pessoal, ou de valorizar a prata 
decer-lhe, bastava-me esta: a de casa. Agarro memórias. 
devoção a Nossa Senhora. Foi Procuro o universal. Se olhas 
ela quem me ensinou a rezar em wlta, descobres o mesmo. 
a ave-maria, o pai-nosso, o cre- A m'Ae, a esposa de cada um. 
do, que sintetiza toda a minha Valores que teimamos em esque
f~ e a salve-rainha, com que es- cer, passamos ao largo. A mu
pero fechar a última página da lher obscura. Essa que nunca 
vida como fez Stella. No meu sabemos. Quanto heroísmo ocul· 
batismo mandou consagrar-me to. Empolgam~nos com as me
a Nossa Senhora, gesto especial diocridades. O fio dental nos 
católico que hoje anda esqueci· diz mais que as saias rodadas 

do, mas que repetimos, eu e de nossas avós, que geravam e 
Stella, com nossos filhos e já criavam sadiamente dez, quinze 
vai sendo feito com os netos. fJJ.hos. Inversão total de valores. 

Uma dádiva de Nossa Senhora O mundo enlouqueceu. 
foi SteUa, que se fez por trinta Aprendamos a descobrir em 
anos o luar de meus andados. Vi casa as riquezas que temos. 

Num tempo em que enxa
meiam as pseud~teologias das 
tolices - teologia da enxada, do 
índio, da sociabilidade - é pre
ciso que o teólogo sério en
frente o capítulo inédito da 
teologia do laicato que trata
rá do imperceptível, obscuro 
trabalho das mies e pais de fa
mt1ia, teologia, esta sim, que 
tem raízes evangélicas na 
Trindade de Nazaré: Maria car· 
regando na cabeça as ânforas 
de água; José, silenciosamente 
serrando as madeiras; e o Deus 
que se fez carpinteiro (Me 
6,3) e passou grande parte de 
!lla curta vida acepil.hando 
táboas para mesas e camas, 
esquadrinhando traves e cai· 
bros para telhados. 

' •uas..-duas lllUlheres .. minha mlle Fala-se hoje na contemplação . 
-----------------L----~-

Ah, essas mulheres maravi
lhosas, que, desde as origens da 
humanidade, geram, amamentam, 
vestem, educam cada homem 
que passou pela face da Terra ... 
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Remembranças 

José /Mldo Afonso 

Ando por teus caminhos e te vou achando. Recolho-te os passos, 
rosas morridlls, nas esquinas das horas que vivemos juntos. 
Desembrulho os gestos que o outono guardou nos escaninhos 
dos ontens. A tarde azul de junho congelou-te definitivo o riso 
meigo. Procuro na noite, a longa noite do nunca mais, as mádidas 
estrelas dos teus olhos. E no mar das procuras tento agarrar 
as invis(veis algas dos cabelos castanhos pontilhados de beijos. 
Ficaram coisas aqui, cochilam sobras ali O bilhete esquecido 
num livro. O retrato, risonha, nos pedras do rio, a água fresca 
brincando nos pés da garota. A madeixa embrulhada em papel 
celofane, com o carinho da noiva. E até o primeiro dente que 
encontramos no caixinha de fósforos riscada. Ternuras 
espalhados nos cartas, nos santinhos, nos retratos. 
Na derradeira foto, a do caixão, murchado o beijo morto, não 

colhido. Na madrugada, o choro do primeiro filho. 
A angústia em tua face, no dia diflcil. As alegrias, deixo-as. 
Foram tantas. .. Nossa busca de Deus que éramos sempre. 
Apostamos os três. Ele ganhou-te. Tornei-me solidão. 
Um tico-tico pinga, no jasmineiro que plantaste, gotas de um 
canto matinal. És tu que vens olhar-me? A vida inteira en•ai-se 
por momentos. maturações de noites indormidas. 
O luar encharcando os desvãos da memória, porque foste o luar 
dos meus andados. Este esmagar de lascas de saudades, sucatas 
de podridas esperanças e uma seiva de roxos correndo vadio, 
pelo rio de mim. 

D. AntOnio Alves de Siqueira, 
e até um de autor anônimo, 
das Leituras católicas, 1906. 
.. Tatua tuue. Como entendi, 
num relêmpago, o brasao e 
o lema de Joio Paulo 11, quan
do eleito Papal 

Escolhia oetftuloa, no catá
logo com aa capas desenha- . 
das, alrml Francisca oa com- • 
prava. lrml Francl8ca, com 
aau dente de ouro a o doce 
sorriso potlguar, sempre 
Nrlt.,~~~n a..ulaa a ntolaa. 

de 
Paullnoe, cnovtlneliO 
na vulpta portugueaa do 
Pa. Matos Soares. Comprai 
am43, a traduçlo que ftaram 

da O Combate IJpr[dtual, 
da Sctlpol, doa · Plifarldoa 
da S. FranciscO de Salas. 
Eu tinha quatorze anoe. Das 
EdiÇOea Paullnaa pouco apro
veitei. Porque o melhor aai'YI
ço que me pra•aram torarn 
aa lmportaÇOea que Frei M6-
riOeFre1Titofazlam rnm, 

nhaa, Max 
Darruau, Blrot, Trewartha. .. ). 
E até de alguns de dlralo, 
que, vem quando, mordleco: 
Savlgny, Monnaan, Jhertng, 
Contardo Ferrlnl, Radbruch, 
Kelaan, Bonfante, Uazt, Hun-
gria, Welzal...). 

A vida 6 breve para tanto 
amora 
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IN ILLO TEMPORE 
Aproveito as férias. Reme

xo coisas antigas. Deaembo
llro estantes, arrumo llvroa. 
Este aqui é um Danlei-Ropa 
que desbotou o dorso na pra
teleira, desde 52, quarenta 
anoe esperanc~o leitura. E 
d6-ae o encontro amoroso, 
que explode numa galopada 
de trte meees, por mala de 
alto mil p6glnas, grandioso 
paine~ lembrando o Jurzo fi
nal de Miguel-Angelo, que 
16 vi em llvroa. Ali, robusto 
clnquenllo de quase setecen
tas p6~aa, La Critique Tex
tuelle du Nouveau Teatament, 
do úblo e santo Padre Jo
seph L.agrange, agora cami
nhando para a beatlflcaçlo. 
E aquele opllsculo de 11 o p6-
glnaa. sumido num canto de
ria da aratelelra de doia me-
1r01? Achei-O depois de tan
ta bulca. neeta ano do V Cen
ten6rto da América I A biogra
fia do Padre Bartolomeu de 
1a1 cua, editada em 1883 
(um Mculol),logotlpo enfiara
dO T S. Advlnhe, lelorl Typo
graphla S.llana, Nletheroy. 
Entlo o t.vo para a meea de 
trabalhO, folheio-o, cheirO-o. 
é llto meemo. CheirO o odor 
de livro antigo com ~ 
dlde. Descobri at6 que al-

l·aan1poesuem Identidade •o
tnu'~Cai•• eltallanoe, 

caveira e lfrlo negros: Pre..
r.;lo .-ra a Morte, de Santo 
Afoneo de Ugórlo. E vou ali
nhando outros - Glórias de 
Maria, a Oraçlo, A Palxlo 
de N.S.J.C., Vitltaa ao SS. E 
o velho Blóalo, brochurlnha 
azul, Eapelho da Alma, de 
tanta relelturaa. Depois achei 
num eebo o Gula Espiritual. 
Obra CS. S. Boaventura, L.alle
mant, ó Beato Eymard, Pe. 
Grou, Pe. Plua, Schrljvera, 
Gemelll, Pe. Jlllo Maria, ain
da M.S.F. (A ContemplaC}Io 
Sobrenatural, 1828), Frei Ba
allo Rower (que me batizou), 
Fllot61a, I Florettl. E um ..._ 
n6 prato, com que eu rezava 
diariamente. Quem ee lembra 
do liaM e do Adcnmua? E 
o c.on .. , de FN1 8aallo e 
Frei Pedro Slnzlg, noeeo can
cioneiro popular catcWco, que 
ho)etrocamoe pela,.... en
ferrujada de Segura e Derr• .......................... 
do. Por anda a miau da De 
Angelle com a ma)eetade lati
na que o pov6o (o pov6ol) 
saboreava e at6 acompanha
va? A beleza do Kyrle, a sole· 
nldade do Glorlal O nosao 
Glória In excelala Deo que 
deveria estar na oraçlo da 
manhl de cada católico. 

Naquele tempo ... no meu 
semln6rlo, lfamos VIeira, Ber
na.rdea, Taunay. Karl May e 
nlo Karl Marx. Nem Tllllch, 
Jung e Freud. Nem •corno 
as brasileiras fazem amor". 
Nem pornlces, nem tolices, 
nem teologlces llbertlcldaa. 
Minha viagem pelo deserto, 
que nlo durou apenas qua
renta anoa, mas que paaaa 
de melo aéculo, foi nutrida 
por aqueles manés. 

Na década de 40 começa
ram a eapalhar-se aa edlç{)es 
do Pe. Jllllo Maria, de Manhu
mlrlm, que fundara a primei
ra congregaçao brasileira de 
padres, de batina cinza, neM
dada na época. E mala duae 
de freiras. E chegaram oe 
Paullnoa, chovendo Bfbllaa, 
na vulgata portuguesa do 
Pe. Matos Soares. Comprei 
em 43, a traduçlo qwftllram 

de O Combate ..... 
de swpol, doe rldoe 
de s. FranciscO de Salaa. 
Eu tinha quatorze anoa. Das 
EdiQOeePaullnaa pouco apro
Milrf_tdtêpl o melhor llrvl-
90 que .. 

Jos~ lnaldo Alonso 

no velho sobrado da Aanm
bléla, 101, onde falei duaa ve
zee com o Pe. Tlago Albarlo
ne, fundador da Congrega
çlo e hoje eervo de Deus. U
vroa franceees, eapanhóla e 
lallanoe, que eu pagava em 
espaçadas prMtaç6ee, •m 
juros nem correçlo, com aa 
sobras da m ... da de estu
dante. Oa 13 YOII de 1 'Hte
tolre de 1 •égllee, da Daniel
Rape; oe 26 da Fiche et Mar
tln; aa obras de Jacqu• • 
Rallla Marltaln, Glllon, Garrl
gou-Lagrange, Pourrat, ca
yré, Journet, Lubac; 08 15 
YOII de La Salnte Blble, de 
Plerrot et Clamar; a Enclclop6-
dla da Bloud .a Gay. E 08 da 
B.A.C.: Santo Aaaltlnho. 8. 
Joio da Cruz. 8tl 'f-. 8. 
Joio de Avia. GrMida. Cata
rina de Sana, DunAa~eooto, 
.. ln6clo, RlbadeMyra, a.l-
rnu. Danoeo CGQá; e '"' ........ ct.llfto-'Jaftlt. 

P...a dOII dia da rwn
contro amoroao. acarlc*ndo 
doni08. dlandop6glnae. .... 
tlndo cheiro antigo de ceda 
um, que lembra vlnhoawiKJa. 

De repente, acordei. Sobre 
a meaa, v6rloa llvroe eapera
vam conclualo de leitura: 
dois Dl61ogoe de Pla11o; a 
obra de Henrique Sueo; o 
Charlemagne, de Calmette; 
La Critique TeXIuelle, do Pe 
L.agrange; Ou puaant dee 
Angea, enaaloeiObre poeala, 
de Ropa; as Lettrea de Jor. 
dlo de Saxe a Diana de Anda
lo; O Ferreiro Harmonloeo, 
de Armlndo Tr.vllan; e at6 
o Nome da Rosa, de Eco. 
em releltura. 

Uvroa e artlgoa por escre
ver, incfualve esta, atenden
do ao pedido de orlentaçlo 
de leituras de um eeminarte
ta. Pala aqui ••· futuro N· 
cerdate. 

\n .... ,dll ...... .. 
De literatura, ...... prol8õ 
d8 hlltórla, de gqrafla (De 
Martonne, La Blache, Bru· 
nhes, Max Scorre, Gourou, 
Derruau, Blrot, Trewartha.. ). 
E até de alguns de dlreiiO, 
que, vem quando, mordiiCO: 
Savlgny, Monneen, Jherlng, 
Contardo Ferrlnl, Radbrueh, 
Keleen, Bontante, uat. HUn
gria, Welzel ... ). 

A vida 6 breve 



O PADRE, ESSE MISTÉRIO ••• 

Pero. Pe1110. Reflito. À tona aflo
rem lemtnnç81 dos tempoa de 
coroinha. Do 11mln6rlo. Meu velho 
11mln6rl0 do Rio Comprido, egore 
rna.u, onde Mechedo engaiolou 
Blntlnho eonhando com Caphu. VI 
construir o novo, o dos mliONI, 
tantol projetol, hoje alugado • 
um benco. E o outro prldlo 1r1tlgo 
que demolirem pera • ob,. do 
etu11 doi menONI, ere o r(aao, com 
forro e ..-hoa dl mldllre, 01 
lonp dormh6r101 e 111&11 de ...,. 
do. Hoje quem ficou menor rne.no 
foi o pr6prlo e.niiWio, m~ 
de VOCIIÇ6el. E e Fezende de Slo 
Joequlm de An:e, perdlde num 
C8ntO de 1~. o frio de julho, 
• Mrlle de janeiro e fevereiro um
btm. "N011e falnde tio cl.. e 
bonita, qual ninho em flor que • ap,. ne luz) t ninho quente do 
eonho levita) do Ideei de IIQLIIr e 
.-.·. O hino que Clrloa Heitor 
Cony e.:rweu, 1 mislce nlo •I 
de quem. Tudo vem A memória, • 
me ponho 1 puxar o fio que • foi 
emblrelhendo h6 quarenta lllOI. A 
mlsu ne Clplllnhe, depois demo
lide, cedi menhl celebreda pelo 
Padre Reitor, Monsenhor Motta, 
mais tarde arcebispo de Vitória. 
As prMic:ll das querta-felres, il 

noite, que nos fezie o Cônego Mo
tinha, que morreu bispo de Cam
panha. O ideei nos inflate. E 1 

sombra que peirate BT~pre "dos 
chemedos e nlo escolhidos", os 
"espichados". Fui um deles. Tre
ze enoa espei1Wemos aquele hore 
terr(vel e magn(fice do paao ct. 
clsivo, quando o bispo chemate no 
altar e selw•se definitivamente 
o voto do celibato. Medo e amor. 
Com temor e tremor, espei1Wemos 
1 hore do "tu es sacerdos in eeter
num 18CUnclan ordinem Melchlllde
ch." Sacerdote eternamente, aqui e 
ne ltlmldedl, no ctu ou no infer
no. Sacerdote: outro Cristo. Os 
lllOI correndo, voando, cedi ele 
mlis peno de primelre miai. Aque
le lnstente rNgico em que tom. 
rl1m01 na mlol o pio e o vinho e, 
11 ~ pelwrea, .._ • muct. 
rtem no Corpo, Sen~JJ~, Alrne e 
DlvlndMII do Senhor. Outro Crll
tD, m~ cada m~nhl o • 
alffclo do Cllvtrlo, o rne.no, 
16 que II'ICnlll'ltwnenW. ~ 
Ideei erd(lmOI, egu.rdlndo o 
11101oiM1to de lngiOIIII • filei
.... - pGUCCII -=olhkiOI CIPII*toa 
de ,_ do grende. Eb+cla • 
del....,. em n6l e vlllo cede ,_ 
..... profunda do .. do ~ 
gutm 911 .. de ~ 

.lol6 lneldo AIOMO 

profundamente ele me.no e desi- de mentirinha e mende tH.e, por
dentlflcar,. 101 pouc01, para que o que ere e ......,. no1 que criem 
abrir IIPIÇO em seu ser A tl'lftsfor· o temor plnlco de ucrlllgler, jj 
INÇio no Cristo. Clul, elltl, nlo t nlo t, ne rwlslo hlstoricllte do 
privll4gio exclusivo do padre, ma dogme que deixou de •r Verdade 
de todo o crlstlo, Chriltlenus lltlr definitiva, pera ser ~. enqulrl· 
Christus. A fO'III ....,. na cl• to convter 1 uma tpoca. Depois • 
ntlres profunda de n6l cotidiana- troce. E endo o pech jj nlo quer 
mente. Ser crlstlo t IIIIIZier• de mlis llblr de conte.lantrlo, lilvw 
li cedi vez mlis pare ser Cristo. Se o vl6tlco 101 agonizantes, "extra
no· leigo •lm t, quanto mlis no munglr" quem pene - que t que t 
pmre. No padre • edlnll 10 llb- illo7 - agora o diiCUIIO t outro, 
IOiuto 1 cristlflclçlo. Ele t eque- Plrtlclpeçlo pol (tlce, tr~nsformeçlo 
le que cede, entrega • mlol, e boca, 101:111, lute dl cl-. "que Marx 
o ser Inteiro pere que Cristo • '"" IIUIVI, lld cano - dizia o frede 
tele e contl~ o ... rd6clo eterno ne mille, o me.no que canoniza 
p~ no mundo. Porque, • ten- t.uldol de prrilha -.que
t1rno1 reduzir o exclusivo do padre, rellgllo de oaer terço, vi141Cre e 
e o leigo temb6m tem II~J.~ml per- primeira sexta-t.lra • me.no o 
tlclpeçlo no ... rd6clo de Cristo, 6plo do povo .. , repete, confirme. 
• tentemOI encontrar no padre Vel dando uma tristeza doida 
aquilo que t 16 dele, chlglmoa 10 ne gente. O padre, - m~rlo ... 
bln6mlo - aquele que conugre Seo Fr~ncltco de Allls com aquele 
e eblolve 01 pecedOI c.er e betiDr intulçlo ..ombrosll de homem de 
o leigo o fez. Nlo t ele o mlnlatro Deus, dizia que • encont,_ um 
do matrimônio? Mesmo eppostltl, anjo e um padre, seuderie, cederia 
e mlaa do padre veler6 e aolvl- lugar entes e este. O padre fez o que 
çlo, em perigo dl morte. Estou 1 osenh01 nlo podem. O padre mude o 
lembrar daquele que • tomou mo- pio e o vinho subltenclllmente no 
delo dos sacerdotes, do -.. di•• Corpo e Sln~J.~e do Senhor. O padre 
dia de padre: Sio Joio Vienney, o eblolve os pecados, tr~nsmlte os 
Cure d'Ars, o padrezlnho humilde, dons do Esp(rlto Sento, ordene ex· 
Ignorante, que fez estntmiCir e treordineriemente (edml•• pode fe
Frença materialista, agnóstica do zt-lo) e o bispo 6 o padre eiiVIdo il 
s6culo pauedo. P...ve e maior per- plenitude. Tudo i110 os anjos nio f• 
te do die no confeaion6rio, entre- zem.Os anjos • alimentem de vislo 
ve pele medrugede. Cluant01 pecados dl Deus (Tob 12,19). Nós, 01 ho
o Cua d'Ars ablolveu. Quanta 11- mens, de própria Cama e Sen!J.ie dl 
mas empurrou pare o dlu. Era o ter- Deus. E 6 o padre quem fez este 
ror do demOnlo, que o atormentwa milagre de trenssubstencier com es 
escancaradamente. Estou a lembrer sues pllatres. Tudo Isto 6 m~rio de 
de outros. O que morreu entengul- R!. E como andam esquecida tais 
do de frio, no confealontrlo dl Le Verdades, enquanto • teologlze ~ 
Louvesc, Slo Joio Frencltco de reto de constituições e reformes 
R6gis. De São J<á Cefeao, o me~- agr6ries, como se tais coi .. foaem 
tre de Oom Bosco, especllllste em funções do padre. Clero que Clbl A 
p6r no dlu os Cima de lt61ie. are Igreja inserir,. no mundo, trlrls
confeaor dos condenedOI A mona. formar, conclazlr a História. Mes 
Do Pedni Pio de Pletrolclne, o estlg- Isto t voceçlo do leigo, que em 
matizado· de n01101 dia. De Sio •ndo usurpada por vedetlsmos· e 
LAopoldo de Clstelnuovo, 1 vide In- 18CUieri1mos, em detrimento de ver
telre •ntedo no confesllooW-Io, ele dedelre mlsllo sacerdotal, de exp~n
que eonha~~ correr mundo como alo do Reino, de llivlçlo dll el· 
mlsliontrlo. ma. "De mlhl anima lt coetere 

Tudo '-» me ocorre, num tem- tolle" (Gn 14,12), a frese de Abrelo 
po em que veio 1 IICindeioll perde que Dom Boeco tomou por leme e 
de ldentkllde do acerd6clo, por deve •r o Ideei de todo Padre. S6 
tentce pm,.. A m-. jt nlo lhes • limei, IOmlntl 11• podem lm. 
llgnlflca mlis c:olll nenhuma. ~ ._. 1 um pmre. Qualquer outre 
"*O encontro cornernor8tlvo, nade colll t diMo de rota, fuga I voce
mlll que urne ceie de llmbrençe çlo, tl'liçlo 10 seu objetivo • 
que .._ praidem . .16 nlo • 1 muden· anelei. Senhor, m.,del apertriOI 
çe -.:lei do pio e do vinho no eudnticol pera e ~ "*-• que 
Corpo e &engue de Jllul Cristo, llj8m outnll tantGI Viennlyl, Ngle, 
ma uma INIFI..._ trenlllgnlftce. LAopoldol, Plol, 801c01, eet.IOI. Eu 
çlo, que, bnlllll,..,.,., 1 18'* encontNI ..... alim, no mao c. 
conclui: fez de cont8 que 6 m• nlo mlnho. G ....... tlbl ego. Por ileo VOI 
t. Jqgo vele tudo, con.._ e O.US ..,.edeço . ...... _;.,__ ___ _ 

I 



.. 

I 

-

ELEGIA PARA O NETO 
A 

EFEMERO 

Como uaa púaaro murcho 
te eacoatrel aaorrldo, 
icaro que alo Yia Sol 
aem Cla prhaeln maabl, 
más alijo qu vooll r4pldo 
ao eaeo= Deu, 
aamad aaaarp 
do usehneato. 

Apftllado partllte 
para caatar eom os Yirpu 
o clatico pereae 
dos uslaalados. 

Seaa travar combate, 
Vftor, 
safate vencedor. 

Taa Imagem fllpz Aaon coatelaplas, 
só fteo• au retiUI aftaitlvo, 
dos poucos que te acharam, a Face de Deu, 
coaehepdo eatre flora, de eteraidade em etenldade. 
ao al1allao de dboal bnaeu. E tece. com os araajot 
E a marprlda trlate, a t6alea de lu da .......... 
preeiaa p6rola, • 
que te tirei c1aa ldOI Joú llllllds Mll,.. 
e guardo amonsameate. li.JO.IS 
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Villaça: Um. gordo • de Deus anseio 

JOII Juldo' Alo~so l 

Deqt é gordo. A frase~ de Jorge Ama
do, na boca de Vadinbo, em Dona Flor, 
que Villaça encampou numa entrevista. 
Deus ~ aordot 

ViUaça, homem de muita fome, lem
brou Olltelll, no Jornal do Brasil, que avi
sara o amiao que o convidava para almo
çar em casa: "O importante para mim 
não é a qualidade, mas a quantidade" . 
Essa Nega Fulô, dizia Jorge de Lima. Esse 
pdo guloso, dizemos nós, esse aordo gu-
1oso, que passa a vida degustando - seiJ 
próximo livro, "Dqustaçlo" - confessa 
tranqüilo que só quer quantidade, mas, 
na verdade, se é, nos engana, porque de
seja mesmo é qualidade, que é outra a sua 
fome. Sessenta aoos de absoluta fome, 
pois a sua foi ·sempre a do Absoluto. Co
mo a pequena Teresa, a do caminho da in
flncia, a que resolveu o enigma das esco
lhas, Villaça, que também traz o peso vis
ceral da inflncia evangélica, escolhe tudo: 
lasanha, churrasco, feijoada e uma lagos
ta ao tennidor; caipirinha, leite de onça, 
chope, um bom vinho, uísque, champa
nhe, licor, e um cafezinho; romance, poe
sia, filosofJB, teologia. Timeo bominem 
unius libri, resmungava o gordo de Santa 
Sabina. 

'lógicas: Marimion, Morin, Vonier, Gué- camino ai andar, canta o poeta Antôni 
ranger. Deus é gordo e as largas paredes Machado. Caminhos de Deoversão. 
quatrocentonas do mosteiro da Praça Villaça perambu' :U pelas encostas d 
Mauá não o continham todo. Villaça foi Carmelo, atrás .a Noche Oscura, com 
então bater no Alto das Perdizes, em São João da Cruz e a outra Teresa. E cita Ju
Paulo, na casa de Domingos da Rua Caiu- lien Green: "Cadà homem caminha na 
bi. Veritas. Contemplata aliis tradere. sua noite para a sua luz". Freqüentou a 
Conviveu longamente com Q gordo To- patrística, ouviu Santo Agostinho, leu 
más, degustador de silêncios e silogismos, Carlos de Foucauld, Blois, Péguy, Berna
aquele que o Angélico só pintava gordo- nos, Mauriac. E nos revelou Voillaumo e 
até os anjos ele desenhava gordos - por- o Abbé Pierre, artigos no J . 8 . Visitou 
que era gordo mesmo, pois os colegas Thomas Merton, outro insaciável de 
sempre o chamavam de boi mudo, o que Deus, no mosteiro trapista de Gethsema
provocou o protesto do mestre Alberto ni, e, duas vezes, Maritain, em Princeton 
Magno: "Eu lhes garanto que esse boi um e Toulouse, o encontro final de Maritain 
dia há de mugir tão alto que o mundo in- com Foucauld e Tomás de Aquino. 
teiro vai parar para ouvi-lo. Villaça leu 
dois anos os escritos de Tomás de Aqui no ~finindo-se,. Villaça diz-nos seus he
e seus seguidores: Garriaou-Lqrange, 0 terômmos: -~•o, multívago, ~eterod~ 
mestre de João Paulo 11 e orientador de xo,. multíphce, _guóvago, ver-se livre de s1, 
Cbiquita Rio.Negro; Petitot, Mandonnet, caJr em Deus, Impregnar-~ do Absoluto, 
Lebret Maritain Gilson frei Raimundo de pura transcendentahdade, porque 
de Cintra. E teve'como vk.e-mestre de no- Deus é dança, dança _sobre o abismo, 
viços o que é hoje o cardeal o. Lucas Mo- Deus é um amor dan~rm~. Deus é o mar 
reira das Neves. Deus ia além do cláustro sempre ~çando seu mfimto ballet, Deus 
das Perdizes, o Deus absolutamente gor- é um turbilhão de a~or, ~avras suas no 
do de Villaça. Mais uma vez foi procurá- Jornal de Letras. E Já vejo !'OS olhos de 
lo nas arcadas do velho seminário do Rio cada ~mo prostest~: het~r~mmos? E:.- He
Comprido, o mesmo onde Bentinho t~ômmos. Os mu11os Jellos de VJII~ça 
amargava as saudades de Capitu e onde dizer-se e ser sua busca de Deus. Domm
perambulei também minha procura. E gos de Gusmão só f~ava com Deus e de 
Villaça tem igualmente a sua Capitu, que Deus. Reparem que VJIIaça a toda hora só 
namora desde a adolescência, a dama res- nos_f~~ de Deus. Não do Deus excelsus et 
peitável que até agora não lhe correspon- lernbilis, do poema de Raíssa. Mas do 

E frenqüentava Platão e Aristóteles; deu a tanto amor e fidelidade, a Acade- Deus encoberto da Noche Oscura de João 
Agostinho, Gregório e Dionísio; Bernar- mia Brasileira de Letras. da Cr~. Do Deus Amor de São. João 
do, Avicena, Averroes, Siger e o mestre Das três buscas levou as pedras com Evangelista. O Deus gordo de Vadmho e 
Alberto Magno. que construiu seu mosteiro particular, in- Jorge Amado. 

Leio os livros, artiaos e entrevistas de terior, a jeito de Catarina de Sena, que ar- Caminhada, andança, em direção à 
Villaça e vejo que a pleiade que freqüeata mou a cela no coraçlo. O anel que tu me Casa do Pai. Ao entardecer, está o barco 
é mulüfária. multiforme, multimoda, co- desle era vidro e se quebrou. O anel de ainda no meio do mar (Me 6,47). A la lar
mo ele se~- l~v~ fome de monsenbor, fali~o como o nariz do mor- de de ~inarán en el amor (João da 
Deus. Ad Deus qw laetifJcat JUVentutem to. Nlo, Antônio, o teu anel é our,o, de Cruz, Dichos, 59). Tempus irreparabile 
meam. Vlll8ça.oleU&CIIáriojuvenU. Por um ouro absoluto, daqude amor 'que o fugit. Quod aetemum non est nihil est . 
illo bateu u portal do mosteiro de S1o Clntico dos Clnticol diz que é forte como Deaustaçio, Antônio. Sessenta anos. F e
Beato, clcpltou o pesado. lileDc:io elo a morte, aad para ser posto como um selo cisti nos ad Te. Tu nos fizeste para Ti, Se
tláullro, ...,_. 'onp""""te com outrol defmitivo sobre o coraçlo. obor, e o nosso coraçio vive inquieto en-
..... de lefta coavenu Utllqicu e teo- Cuainante, oo bay camillo. Se bace d quanto não repousa em Ti. 
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Jolf IMido Alonlo 

As .,.. nm de men10 
•.udede~Hnoa e,. etWdrle .,.h•nte 
como ,. nlw» frna • ,.,.,,.r 118diel 
epodreclncia Wllhes 
que ,.,., •lntâ 
em~demlm. 

A 11VZ de mlnh• mie 
ne mrde e ,. dl•mer 
e e .,,. de meu pei 
dl.,.ndo do ••. 
o rtii(Jglo l»tendo 
ume h ore perdide 
no momettto tugez 
de ume ~~~qui,. de vide. 

A noite esperrfllh•ndo 
o llnt*lo do IUIK 
e um CMrlhlo de enrtl., 
noscluldeMU. 
O bem-r.-vi cenmndo 
no P' do jemtllo 
e o odor de ignlj• entige 
de matriz dt Guie. 

A •rt~m• ne perede 
e o menino • fugir 
e o menino t~~nindo 
em mnr. coi• sH* 

Meu eviJ p.udor 
dltlf/llndO M cenOII 
e o blldfljo e 1111 ter 
em mim• frlf/eis mios 
ne meml que escorrill 
azule me~. 

Ledeinhe de meio, 

O tutu de f~lo 
,_ mim•,. tu~. 

No ,.Hto dt/«~W"
• .. lo/. fi8Z~. 

O t:hi!Pimer dos,.,_ ,._,.. .... n,. 
,...,... O menino. 
O hO«<O' delobi-. 
Um lfPiro de rrwn. 
Aldeberl pi.:Mido. 
A~ •tte~~-ldo 
o rle«le de 1»1•. 

Ser.mbnJ. NoC.:Uie 
o enbJmJ de meu pei. 
T•n,., cont fet:hendo 
com .,., •nretltn. 
Fwereiro • dl0r1er: 
Leurt1 Ttllteo perti& 
Nume mrdedejumo 
Mim• Sttlll• • foi. 

Notumo de Olopln 
ne frill medrugM/e. 
v•o o tempo. eiCOrfYir 
inexort~WIImente 
e e vide e se perder 
de empulher. qutlbf'llde. 

Fiendeiro de acesos 
me hiÇO um burtll 
dellez• e llflntos 
e 10mbnls fel idlls. 

e misse, o cetecismo, E efuf/flnto e seudllde. 
e ptlede des quatro, As roas pertuffl/em 
o collfio, • cefife. mendleitJs de sllncios 
Um ceminho ne r.rde. e cerlclel w atrfll• 
Outra ,.,._ ,. ponte. ,. fiiCW do ,.,ino 
A .,. ntwe nMMtJdo que_. ptiiiCW ,., morrendo 

--~de~ped~rtl~de __ fon __ re~·---------------.,~~---~~co=n.~~~· ·~· ------~ 
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O AMOR DE CRISTO 
NOS PRESSIONA 

• C. Nos pressiona, nos an-
grmia, nos empurra. Sei lá que 
verbo escolher para traduzir o 
verslculo de São Paulo: Charitas 
Christi urget nos.. 

Olhei a menina de olhos ver
des de muito mar ou esperança 
que batia à minlrz porta, pedin
do um pedllço de pão duro para 
aliviar a fome. Na mem cheira
M'l o pão quentinho, fornada 
de agorinha mesmo, da padaria 
da esquina. Apanhei os pés de 
ontem que sobravam no armá
rio. Eram vários que os meni
nos rejeitaram por ser dormi
dos. A menina somu e agra
deceu, af!ocanhando um, logo 
ao sair. O vestido velho, sujo, 
rasgado. Os pés deSCillços. A 
alma limpa. De alma limpa mes
mo. Entiío Jlma criança de sete 
anos não allda de alma lim
pa? Voltei à mesz e pedaços de . 
pão fresquinho, escorrendo man
teigtz, sobejavam de meus filhos 
rfHilnchados. Ala fossa pegou. 
Lemã'ei da estória do chines: 
ENSINAR A PESCAR EM VEZ 
DE DAR O PEIXE. $ isso al, 
gente. Ensinar o caminho como 
processo de libert11Çtio. Dar de 
outra vez de mau pão quenti
nho, sim. Mas ensinar d menina 
10/uções partl que não fique 
a vida inteil'tl sujando o ,.,. 
tranquilo iM .., ollf8l ~m:la 
com eue pedit: que humilha e 
acomodll. Fala-&e muito de liber
tação. LibertllçÕe$ demolidoras, · 
teologias de 6dios. Pregadores 
vedetizando em páginos inteiras 
de jornais, enchem Maracanãs, 
biligranjeam entwillsmos, trans
formam o Filho de Deus num 
agitador barato moscovita, ou 
tiram ondas de pobres autênti
cos com seus trajes cardania
nos, em escritórios super-luxos, 
elocubrando discursos estru
turalistas, .para uma teologia(?) 
de mentirinha, nitidamente leni
nizlzda. EUtl, não! A Ctlridade de 
Oüto nos pressiona, mas de ou
tro jeito. JESUS CRISTO li
BERTADOR, mas do pecado 
Não do pecado que já não é 
maü pectldo, mas do pecado 
vencido por seu SANGUE der-

JOS~ INALDO ALONSO 

ramado todo na CRUZ, não 
como fechamento de uma ex
plosão existencialista, mas em 
CONSUMAÇÃO REDENTORA 
de todo o Mal que o Pai da 
Mentira, homicida desde o prin
dpio, intruduziu na História. 
Pobres, sim, mas o jeito de 
SÃO FRANGSCO, vivendo com 
os pobres, num esJIQZiamento 
fi'sico e mental de tudo o que 
sobeja, como FouCilUld _ ou 
Madre Teresa de Calcutá. Fran
cisetlnismo é issol Uma estllçíio 
com os leprosos. Férias numa 
favela. Demolindo todJu as nos
sas acomodações, porque o DIS
CURSO DOS POBRES é viver 
com eles a sua Pobreza, na sua 
pobreza. 

Pai do Céu, afasta de mim 
este cálice, o cálice dos olhos 
verdes de sua esperança, cobran
do de mim soluções que não 
tenho, não sei, não é comigo 
a coisll que é de todos nós. 

Pai do Céu, afasta de mim o 
ctilice dos olhos verdes dessa 
menina dizendo que minha fé, 
minha esperança e ctlridtlde an
dam de c4mbio baixo, mab 
baixo do que alld!nw o flll«<do 
cruzeiro dolarizlldo dltl-t~-dltl. 

Desculpa, Irmão, se 11 menintz 
de ollp vm:ta do Omrpo do 
Ipira,.,, 4 ,., ,...,, lll"!. 
bém mexlii .1111. ,.. Clll1dtlde 
de pt!l'{untlll'ftz. Revlslo de rifa é 
CONVERSÃO. Como dizia 
aquela canção gostoltl da Rita 
Lee: ·~ gente faz amor por 
telepatia, no chão, no mtzr, 1111 
lutz, 1111 melodia, vestindo fantiJ
sia. Nada melhor do que não 
fazer nada. " Mas se a Caridade 
nos pressiona mesmo, fazer co
mo Oza1111m: M'lmos aos pobres, 
mas M'lmos para liberttzr, resol
vendo de vez essa equaçio ina- · 
Ctlbdvel da exploração do 
homem pelo homem, sem luttJs 
de classe, mas pela luta mais 
torfvel dentro de nós que o · 
EVANGELHO desencadeia. 
Viver segundo a forma do SAN
TO EVANGELHO. Libertação é 
isso e nada mais que isso. O resto 
é dhcuno poh'tico e papo fura-
da _I 
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N° 115 

A o ,término da leitura dos 
três livros que integram a 

obra poética de José lnaldo, 
OLEIRO DE VENTO (OV -
1967), ILHA DO SIDO (IS -
1976) e STELLA LUAR OOS 
MEUS ANDADOS (SLMA-
1986), descobrimos que o au
tor possui um idioma poético 
sai aelleris e riquíssimo. De in
trincada malha estética. 

1. Os temas 
Explorando filões existen

ciais comuns, como a infância, 
Deus, o amor, sua própria afe
tividade e a morte, Inaldo o 
faz em termos líricos - extre
mada e extremosamente líricos 
- e, algumas vezes, discreta
mente dramáticos. 

O poeta inaugura a seara 
de OLEIRO DE VENTO com 
três poemas evocadores da in
fância. Destaca-se neles uma 
saudade bem comportada e 
enxuta. O tom equilibrado 
que, em momento algum, des
cai para a lamúria. Em Pecado 
ori&inal, aparecem recorda
ções dos primeiros surtos afro
disiacos. Por volta dos sete 
anos do poeta. Debaixo de 
uma jaqueira e de uma amen
doeira. O tema da infância res
surge, mais numeroso, em 
ILHA DO SIDO. Sempre ci
randando em volta de pessoas, 
lugares e coisas carismados de 
saudade. O avô. O pai. A mãe. 
O general. O cais. A praia. A 
areia fofa. As goiabeiras. A 
moringa. As valas. Todo um 
aparato de lembranças mais 
que dão à saudade do poeta 

A POESIA. 
DE JOSÉ INALDO ALONSO ~ I 

uma concretude sólida e deli
cado frescor . As imagens, já 
numerosas em OLEIRO DE 
VENTO, desfilam dentro da 
nossa atenção, com seu sota
que original de rara preciosi
dade. Algumas delas, a titulo 
de aperitivo estético, pois va
mos estudá-las adiante, deti-· 
damente: " . . . infância 
cheia/de noite longas/ pingan
do estrelas (Meus oito anos); 
A maré de lua vem/suja de lo
do e de mundo .. . "(Infância). 
Saudade lembra uma natureza 
morta de um pintor seco de li
nhas e tons: A velha morin
ga/de barro encardido/ grávi
da de 'tua fresca ••• A paródia 
Canção de exmo, em sua últi
ma estrofe: . . . Minha terra 
sem palmeiras/ nos longes de 
mim se faz/ e morre pelas la
deiras/ e desvios do nunca 
mais. Uma fartura de poetici
dade a fazer inveja a qualquer 
grande poeta. 

ILHA DO SIDO é o mais 
dramático dos livros de lnal
do. Cerca de duas dezenas de 
poemas nele contêm uma tem
peratura psicológica inquieta. 
De agonia existencial. Neles se 
instalam uma dramática con
vicção da vanidade dos tem
pos. Uma amargura espiritual 
em face da impossibilidade de 
ser o que sonhara ser: ... Meus 
dias ficam p4Udas auroras/es
farnpadas em rosais de espi
nhos (De profúndis); ••• essas, 

A. Barcellos Sobral 

aranllas jazem-•e venci
do/prao em teias de IBftkos 
venenos (Auto-análise). O 
poeta ouve, no ser pejado de 
não-sidos, ulffonas de som
bns •.. /alelaiudo/de profá•
dis por tudo qae do fui (Sal
mo de Jó). Elegia ao quase eu, 
Destino, Carnaval, Paixão se
gundo mim mesmo e outros 
poemas falam de desesperan
ças, de tnpos de do sido. De 
Calvúio de IUidas etc. Leia-se 
a conclusão de Panta rei: ••• a 
orgia fugaz dos seres/ é u• n
mar de aada ao aada. Apare
ce, aqui, a ponta de um ice
berg: o de uma crise de fé mo
mentânea, ocorrida por volta 
de 1976, data da publicação de 
ILHA DO SIDO. Pura espe
culação nossa, na busca de ra
zões lógicas para o desencanto 
e conflitos patentes no poetar 
de Inaldo, à época de ILHA 
DO SIDO. Ou será toda essa 
inquietação fruto da busca dos 
objetivos espirituais extremos 
e inacessiveis, motivos de lutas 
íntimas, de frustrações, ainda 
que se trate de almas do quila
te da de Inaldo? 

Ainda um pouco mais des
se dinamismo existencial dolo
rido, mas fecundo para a con
solidação espiritual de Inaldo, 
e importante para nós, já que, 
graças a ele, existem, hoje, al
gumas dezenas de poemas de 
rarissima p<J_~eticidade. 

O poeta vê sua vida como 
uma divbla comédia, em que 
ele vai da certeza de que Deus 
é um roclledo e o defellde ao 
obscurecimento espiritual em 
que pergunta: O.de o Deus 
que en o rodledo/e sustenta
va os meu passos'l!Fiqaei so-
zillllo e sem Dlim ••• !Resto•
.. fiJicar os pá/e. aepidio, 
ve•to e uda (Canção de abis-1 
mo). Reforça, enfaticamente, 
a expressão poética da agrura 
interior de lnaldo o emprego 
ff'eqüente, a certa altura de 
ILHA DO SIDO, do substan
tivo ilha. Ele usa essa palavra
chave com o sentido de eldora
do dos sonhos. De lugar de fe
licidade suprema. Os gregos ti
nham a ilha dos bem
aventurados. Os japoneses, a 
da juventude eterna. Mas o 
poeta, ao usar essa palavra, 
dá-lhe conotação dramática. 

Ele sofre por ansiar ilhas de 
nunca (OV, 55); en IS: Por 
que buscar/ as impossfveis 
ilhas/de virginais para
geus/ nunca vistas'l... (Can
ções para Stella I); A ilha é de 
cada um:/ atol dos nossos pe
daços/ cora{izado em procuras 
(A ilha); e A ilha que, em vão, 
demando/se vai por mares va
dios ••. (Achamento). 

Mas o grande tema dessa 
poesia complexa, de recursos 
numerosos, é o amor. Amor a 
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Stella, ao avô, ao pai, à mie, 
aos ftlhos. Stella é a f~p~ra 
mor entre esses prediletos. A 
ponto de estar presente em to
dos os livros do poeta. Princi
palmente no último, STELLA 
LUAR DOS MEUS ANDA
DOS, onde o tema dura o livro 
todo. Desaparecida Stella, no 
eclipse momentâneo da morte, 
a esposa que, como Deus, é 
luar, transforma-se em místi
ca. Em obsessão lirico
dramática. Nio será exagero 
quando ele diz à Amada: 
Tatlld-te na .n 1/fif/& e. 
.._ totalaaeate. (SLMA, 20). 
Essa idéia de fusão do ser do 
poeta como o ser da Amada, 
ressurge, ao longo desse for
moso livro, incansavelmente: 
Juntos tentamos ser •• 
só./Met1 ser perder-se todlüo 
em ti/e o teu e. ... (25). E 
mais adiante no mesmo poe
ma: Até as estrelu •. ./aos coa
te•pludo/jj llio te vejulle 
.. 1ne vejam/pois acaba
mos/um sendo o outro; ••• pa
ra sermos um só no amor total 
(31); Meu ser no teu ser/ ... 
reando ternuras (33); É .. 
mo~Dento de btase 110 ••• 
do/ quando meu ser é todo 110 
teu ser; e adiante, no mesmo 
soneto: Em c6~~cavos de eter
no aos perdemos; o meu ser 110 
teu ser ••• (34). O amor do poe
ta não se satisfaz com o amar a 
dois. Precisa absorver a Ama
da e instaurar com ela. Empa
ticamente. Um novo ser talha
do numa espécie de carnaçio 
encantada, de luares e longes 
siderais. 
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UNIDADE- AGINA 12 

VELHOS ERROS 
EM NOVOS 

: De vez em quando, aparece tituição anti-crista, liberal e ou-
1 por aí um desses corifeus da tras coisas que não digo. Porque 
teologia liberticida, ensinando nós católicos, maioria mesmo, na 
doutrina errônea, contrária ao fé e nos impostos, dormimos 
que diz a Igreja. Em artigos un- como os Apótolos, enquanto 
tuosos e sermões narcissistas, fia- Judas e os inimigos de Cristo in
gro coisas assim: Que o Evange- vadiam, invadem o horto, na 
lho de São Jollo não passa de pi- virg11ia da Paix:ro. Pois a Paixllo 
e dosa meditação ao Autor, sem continua "Jesus está em agonia 
fundamentos históricos. Que os até o fim dos séculos" (Pascal). 
sacramentos só se constituem em Observe a linguagem que se usa 
sete no Concüio de Trento.. . nos sermões, evitando as palavras 
Trento é a pedra no meio doca- missa e sacrifício. Vai-se também 
mirlho, como diria o poeta que substituirldo sacerdócio por mi
se foi, dos fanfarrões pós-concili- nistério. ~ óbvio. Protestante 
áres, que tentam virar a virada da não tem 0 sacerdócio. Vai-se 
História, irlaugurada com o Con- empurrando com jeitinho, do·vo
Cl1io de São Jo:ro e Paulo. Bas- cabulário nosso, 0 que define e 
tariam dois dos erros apontados divide. É ceia pra lá, assembléia 
para provocar uns três longos ar- pra cá, "gloria, gloria,aleluia", 
tigos retificadores. Mas "O tem- em lugar do " Gloria in excelsis 
po é breve", como. alerta Sa:o De o" ta o nosso, t:ro solene, t:ro 
Paulo (1 Cor 7,29). Remeto o belo. Orar em vez de rezar, "se
leitor a obras que liquidam o gura na ma: o de Deus e vai". 
assunto, esta.~ sim. de mestres. Não! Queremos Deus, homens 

· O Conci1io de Trento pôs flm ingratos. Coraç!lo santo, Tu rei
i à questão, nllo obstante o es- narás. Cristo vence. Cristo impe
i pemeio histérico da pelegada ra. Virgem Mãe Aparecida, esten
. pseudo-teológica que, a serviço dei 0 vosso olhar, porque sen!o 
do marxismo e do neo-protes- este Brasil continente nllo chega 
tantismo agressivo, hoje difuso inteiro ao Ill milênio, e isto é o 
na América Latina, com objeti- velho sonho ianque. Mirla-se a fé, 

, vos também políticos, tenta mi- fragmenta-se a língua com os cur
\ nar as bases católicas que os sirlhos de inglês, liquida-se a tradi
missionários e mártires implan- çllo. pelo martelar dia inteiro de 
taram há quatro séCÜlos em todo estorinhas americanas, divul-

1 

o Novo Continente. Denuncie- gação de heróis deles, roks e 
mos logo. ~ a Doutrina de Mon- hot-dogs, MACs multinacionais 

J roe que parte para uma etapa por toda a parte. Queremos Deus 
I decisiva de concretização. Leia e a Senhora Aparecida, "do Pra-
1 o proibido livro de Eduardo Pra- ta ao Amazonas, do mar às cor
i do - "A ilusão Americana" - dilheiras" como cantava meu hi
' que a recém-nascida República a no de congregado mariano. Re
li serviço, hoje centenária inaugu- membranças. "A fita azul sal-
rou até bandeira igual:· - fez o vará o Brasil", dizia o Cardeal 

I favor de caçar duas horas depois Leme. Pe. Afonso Rodrigues, 
j de lançada a primeira ediç:ro. SJ., nos estimulava: "sustenta o 
1 Leia o que disse o Secretário de fogo, que a vitória é nossa!" 
: Estado americano em banquete Ano Mariano. Retomemos as · 
! presidido pelo general Grant: trincheiras que abandonamos. 
1 "A bandeira estrelada -é bastan~ Vamos à luta! Perdi o rumo. 
te grande para estender a sua Perdi? Não. O tempo urge e o 
sombra gloriosa de um oceano espaço é curto. Largo a contes-
a outro Um dia, ela flutuárá · taç:ro e volto à inicial. Porque 

única e ovante, do polo norte a prelimirlar e o mérito se en
ao polo sul". O trecho é mais trosam, farinhas do mesmo saco, 
longo e contém frases de um pelegos a serviço dos inimigos 
cinismo estarrecedor. E, em da Fé e da Pátria. 
1836, declarava no Congresso Os fatos que São Jollo narra 
Americano o senador Pn:ston: silo históricos mesmo e não ca-
"A .bandeira estrelada não tarda- ramelosos comentários narci
rá a flutuar sobre as torres do sistas de fim de missa para ven

,· México, e dali seguirá até ao der os próprios livros, e nem 
' Cabo Hom, cujas ondas agita- mesmo alucirlações angustiadas 

das são o 1.hi~.oo limite que o de um poeta exilado em Patmos. 
Yankee reconhece para a sua Porque Patmos é a vigüia e por

' ambição" (cfr. op. cit., PP 75- tulano da Parusia. Evangelho e 
i 76 , 3l!- ed.). Observe as assem- Apocalipse silo as fronteiras do 
\ bléias de Deus e quejandas ca- Remo. seus polos. o vôo da 
. sas de oração, que brotam como Águia que mergulhou eclusas 
i congumelos pelas esquinas das excelsas da Eternidade e der-
1 cidades e beiras de camirlhos de - ramou-se em luz. No princípio 
! todo o irlterior deste Brasil de era o Verbo. Tudo foi feito 
1 agora, num obstinado e muito por Ele. A Luz resplandece nas 
· bem dirigido trabalho para des- trevas. E o Verbo se fez car-

fazer a identidade pentacente- ne e habitou entre nós. Eis o 
nária da brasilidade. O lobby Cordeiro de Deus, O que tira os 

formado na Constituirlte para pecados do mundo. Porque 
dar ao Brasil uma flagrante cons- Deus de tal modo amou o mun-

JOS~ INALDOALONSO 

do que lhe deu seu Filho Uni
gênito. E as nações cami.Iiliarllo 
na sua luz. A lampada é o Cor
deiro. O alfa e o ômega. E eu, 
Jollo, sou quem ouvi e vi estas 
coisas. O tempo está próximo. 
Vem, Senhor Jesus. Maranata. 

A conversa de que os sacra
mentos só se definem em sete 
no Concílio de Trento é coisa 
velha protestante. Há maldade 
herética na coisa. Nem sem
pre o momento da irlstituição 
pelo Cristo emerge nítido. Mas 
para tranquilizar, temos o res
paldo do Magistério infalível 
na Igreja; a escora da Tradiçllo. 
A prática da crisma está no -
Atos (8, 15-17 e 18); da unção 
dos enfermos em Tiago (5, 
14-15); a ordem, já com as dis~ 
tinções de episcopado, presbi
terato e diaconato (1 Tim 
1,14; 2 Tim 1,6; At 6,6); o ma
trimônio sacramento emerge em 
S. Paulo (Ef 5,33). A confisdo 
está flagrante em Mt 18,18 e 
Jo 20, 21-23. O batismo em 
Mt 28,19 e Jo 3,5). A eucaris
tia está bem nítida em (Lc 
22, 19-20; Me 14, 22-24; Mt 
26, 26-28). Ent:ro como é que 
só o batismo e a fraçlo do pão 
é que silo conhecidos nos dois 
primeiros séculos da Igreja? 

Tentar tirar a crisma de un
ções pós batismais que evoluí
ram pelas mãos dos bispos, 
como o mágico faz brotar coe
lhos e pombos de cartolas é 
má fé de ''teologuetes" vai
dosos. Lêem-se os artigos, 
ouvem-se os sermões que espane
jam pseudo-erudições e fica-se 
com a impressão das entreli
nhas, de que o autor em seus 
onirisrnos narcisistas quer abrir 
um claro para a defesa batista 
do exclusivo batismo de imer
sllo, ou negar a necessidade do 
batismo das crianças, que ma
rotamente n:ro foi abordado. 
A questão do batismo das crian
ças não é o problema de salva
ção, que levou os teólogos a 
admitirem o limbo e excogita
rem um :JOSSÍvel batismo antes 
do Juízo final, solução de Deus 
para os que também têm direi
to à visão plena da Face Divirla. 
Funda-se talvez mais na dou
trina da Graça santificante e ha
bitação da Trindade na alma, 
de que fica privado o q~e não 
recebeu o Sacramento. Por que 
privar a criança, até à adoles
cência da · plenitude <S Vida 
divina na alma? Estas coisas é 
que é preciso dizer ao leigo 
ávido das verdades católicas . 
Mas isto não convém e sabemos 
os objetivos enrustidos de um 
protestantismo que já não é mais 
larvar, como denunciava Corçllo, 
mas, hoje, borboletáceo bem 
criado espanejando sombras lu
teranas, calvirlistas e quejandas 
carismátices, nas missas, en
contros e cursilhos que substi-

turam nossos meios m · en ·os 
retiros inacianos. Que saudade ... 

Leitor talvez distraído, re
meto-o ao Pe. Penido - "O 
Mistério dos Sacramentos" ~.ao 
''Enchiridion Symbolorum" que 
a Herder publicou em tradução 
espanhola com o título de "El 
Magistério de la lglesia" e está 

a pedir uma traduçllo brasileira, 
mas é coisa que não interessa às 
editoras abandonarem a causa, 
publicando Jungs, Freuds, Marx 
e estruturalices de lucros fáceis 
e gordos. Na Suma Teológica -
séc. XIII, Sto. Tomás morreu 
em Ú74 - está definido o 
número dos sacramentos como 

...... 

SETE, na Tertia, questlo 65, 
art. 1: Se devem ser sete ós sa
cramentos. E ainda, na Suma 
contra os Gentios, Livro N, 
cap. 58. Consultar também o 
Catecismo Romano 01 azes, 2~ 
ed., 1962); a Teologia Dogmá
tica, vol III, de Bernardo Bart- · 
mann (Ed. Paulinas, 1964). Em 
Dezirlger, ''El Magistério de la 
lglesia" há um referencial 
muito rico das fontes mais anti
gas. Paro nestes poucos livros a 
bibliografia que liquida de vez 
a afirmação de quem nllo sabe, 
ou usa de má fé para restabele
cer a velharia protestante que o 
Conc11io de Trento, em 1453, 
apenas dizimou. 
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E agora, José? - pergunta o 
.poeta. E lhe vai dizendo que 
"a festa acabou, a noite esfriou, 
o dia não veio e tudo mofou. 
Sozinho no escuro, sem teogo
nias, sem cavalo preto, que fuja 
a galope. Para onde, José?" Deixo o 
poeta, que também se foi não se 

·sabe para onde, com seu agnóstico 
sorriso frio, mas espero que a 
lnfmita Misericórdia o tenha aco
lhido, na hora em que decifrou o 
Claro Enigma, depois de ter passado 
por este Brejo das Ahnas. Dei
xo o poeta e falo de outros Josés 
que, sabemos .bem, estão definitivos 
no Dia Perene. Os Josés da santi
dade, que a Igreja canonizou ou 
beatificou e nos propôs como 
exemplos e patronos. Pobre José de 
tantos pecados, os admiro e invoco 
diariamente numa ladainha pessoal 
e espero, um dia, que a Misericórdia 
Divina me permita abraçá-los fra
ternalmente na casa do Pai, por 
enquanto me ajudando na sombra 
da Comunhão dos Santos. 

Primeiro , ó esposo da Vir
gem Maria, pai jur(dico de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Josi, qÜe não 
fala em todo o Evangelho, mas tão 
eloquente em seu silencio. José, o 
Carpinteiro, mas tão poderoso, a 
quem a Igreja se confiou e nos man
da recorrer: Ite ad Joseph, como 
ordenou o fara:í . Ide a José. José, 
um dos santos de fronteira entre o 
Antigo e o Novo Testamentos, 
como Joaquim e Ana, pais de 
Nossa Senhora, Simeão, a pro
fetisa Ana e João Batista. José 
que nunca negou nada a Tere
sa de Ávila e ao Pe. Lallemant. 
Para falar do maior dos Josés, 
seria preciso pelo menos um ar
tigo. 

Subverto a hierarquia e an
teponho um beato, porque é 
nosso de casa, mas faz milagres 
- José de Anchieta, que 'andou 
aqui por Niterói e Magé, minha 
terra. O que um dia poderá ser 
padroeiro do Brasil, com São 
Pedro de Alcântara. Na Igreja 
do Páteo do Colégio, que aju
dou a fundar, em São Paulo, e 
hoje o tem por orago, a primei
ra que foi dedicada, visito sem
pre suas duas relíquias, o íemur 
e omanto. 

Um José esquecido, mas que 
me diz muito e quero tornar 
conhecido. Chamei-<> o padroeiro 
dos "espichados", nome que dá
vamos no seminário do Rio Com
prido aos que sa(am, os "chama
dos , mas não escolhidos". Pois foi 
el\l quem disputou com Matias, na 
sorte, a vaga de Judas e soube 
perder com esportividade. Conti
nuou disc(pulo, trabalhando pelo 
Reino. Duas referências apenas 
a ele, a dos Atos (1 ,3) e outra 
em Eusébio, na História Ecle
siástica, quando diz que as fi
lhas do apóstolo Filipe conta
ram que lhe deram a beber ve
neno e a graça de Deus impediu 
que morresse. Comemorando a 
21 de julho. São José Barsabás. 

Descobri também um Pelé entre 
·os Josés. Na verdade, violentei o 
acento, pois é francês 
- Beato José Pellé - v{tima da 

Revolução Francesa, dos márti
res de Lavai de 1794. Capelão 
de um mosteiro de clarissas. A 
curta nota biográfica que en
contrei diz que era um 1\Í stico, 
mal vestido e sem educação, mas de 
vida correta e sinceramente piedo
so. Interrogado pelo tribunal revo
lucionário se era católico, respon
deu com seu jeito agressivo: "Vocês 
me aborrecem com esse diabo des-

E AGORA~ JOSÉS! 
se juramento. Eu não o farei, 
não o farei, não o farei." Foi 
condenado com outros treze padres 
e cinco leigos à guilhotina. Quando 
se dirigia para o lugar da execução, 
disse aos que olhavam curiosos: 
"Nós vos t(nhamos ensinado como 
viver, agora vamos ensinar a mor-
rer''. 

O que ando propondo para 
padroeiro dos vestibulandos : São 
José de Copertino, um franciscano 
que viveu no séc . XVII (mais 1663 ). 
Considerado um dos mais extraor
dinários santos dos anais da santi
dade. Era bronco demais para o es
tudo, pior que o Cura d'Ars. 
Por isso foi rejeitado do sacer
dócio e se tomou um agregado 
que cuidava dos animais do con
vento. Mas sonhava com a ordena
ção. Foi novamente recebido como 
clérigo. Precisava, ao menos, ser 
capaz de recitar o breviário e ler o 
texto da missa. Nem isso conseguiu. 
Encomendou~e então a Nossa Se
nhora. O bispo que o examina
va para admiti-lo ao diaconato , 
mandou que discorresse sobre o 
texto evangélico - Benaventurado 
o seio que vos trouxe. Saiu~ 
maravilhosamente. noutro exame 
decisivo, o bispo começou a inter
rogar os outros candidatos, que 
sabiam tudo na ponta da l(ngua. 
Chegando a vez dele, dispensou-<>, 
porque estava satisfeito com os 
conhecimentos profundos dos can
didatos. Foi assim que José de 
Copertino conseguiu ordenar-se pa
dre e é proposto patrono dos 
examinandos. Frequentemente era 
visto suspenso no ar, levitando. Fa
zia tantos milagres que o papa recu
sou devolvê-lo a Assis, dizendo que · 
lá já bastava um Francisco. 

O padrezinho corcunda de Tu
rim amigo e conselheiro de Dom 
Bos~o, confessor dos condenados à 
morte, que arrancava ao demônio, 
na última hora, São José Cafasso, 
comemorado a 23 de junho. 

Contemporâneo de Dom Bosco 
também, espécie de antípoda, na 
mesma Turim, o que parecia brin
car de desafio cotidiano com a 
Divina Providência, fundador da 
"Pequena Casa", São José Benedito 
Cottolengo. 

Um jesuíta que muito trabalhou 
pela restauração da Comanhia de 
Jesus na Itália, São Sosé Pignatelli. 

Um capuchinho do séc. XVII, 
/ São JoSé de Leonissa. Sofreu mar

tírio dos muçuhnanos, mas foi sal
vo milagrosamente, por um anjo. 
Voltou à Itália, missionário na Om
bria, mais de vinte anos. Morreu de 
câncer. 

José professor, fundador das Es
colas pias, aragonês, defensor do 
ensino gratuito para as crianças. 
precursor de La Salle e D. Bosco, 
contemporâneo de Santa Teresa, S. 
João da Cruz e S. João de Ávila, os 
grandes santos espanhÓis do per(o
do filipino, São José Calasans. 

Outro espanhol, barcelonês, 
exemplo de mansidllo e simplicida
de, que se santificou inexpressiva
fi ente em sua cadeira de coro do 
cabido, como professor particular 
de uma fam11ia abastada, São José 
Oriol. Qlis dedicar~ às missões, 
não foi além .de Marselha. Dedica~ 
aos livros, confessa, reza, pronuncia 
alguns sermõ~s insípidos. O povo 
não sabe que jejua o ano inteiro a 
pão e água, mas já o tem por santo. 
Fez alguns milagres em vida. Mor
reu em 1727 . Qlando li sua biogra
fia, tive a impressão de uma raiz 
seca, escorrendo aridez. 

O médico de Nápolis, exemplo 
rla caridade com os pobres, o pri-

meiro que sobe ao altar de jaleco 
branco , morto em 1927, santo do 
sé c. XX, São Joé Mosca ti. 

Josés antigos, neblinados em 
linhas de martirológios . José de Ari
matéia, que doou o lençol e o se
pulcro a Jesus e ajudou a tirá-lo da 
cruz . José, diácono de Antió'quia. 
José, o Hinógrafo, siciliano, viveu 
em Constantinopla, morte em 886 . 
José , o arquimandrita de Alavardi, 
na Geórgia, Rússia, séc. VI. 

Um punhado de mártires Josd. 
José, filho de Fotina, a Samaritana 
do Evangelho, martirizado na Gali
léia com ela e o irmlfo Vítor. Em 
Antioquia, um outro mártir José. 
José sacrificado na Pérsia, em 343, 
com o bispo S. Narsés. E outro 
também na Pérsia, em 3 76. 

Os Josés da Indochina executa
dos em Anam e Tonquim , provavel
mente entre os 117 vietinamitas 
canonizados em junho deste ano. 
Os beatos José Le Dang Thi, 1860; 
o padre dominicano José Tuân, 
1861; o pai de famt1ia e agricultor, 
morto com os dois filhos, também 
José Tuân, 1862; José Marchandi, 
arrancaram -lhe pedaços do corvo 
com tenazes de ferro incandescen
tes , 1835; José Thang, leigo, 1831; 
José Nghi, ou Kim, 1840; José 
Cai-ta, 1859; o jovem de 19 anos 
José Tuc , decapitado em 1862, por 
recusar-se a pisar um crucifixo. O 
bispo espanhol José Maria Dias 
Sanjurjo, 1857; José Fernandes, 
1838. O padre de 70 anos José 
Hien. 

Na perseguição dos Boxers de 
1900: os beatos José Maria Gam 
baro· José Wung Koei-Tsu; José 
Ma-T'ien.Chun, médico e catequis~ 
ta; Jose' Wang-SuMei; o comerci
ante José Yuang-Keng-Yiun; e 
os padres José Segers e· José Doble, 
com o processo em curso. Também. 
na China, em 1861 , o sem inaris
ta José Tchang. 
Dos mártires da Coréia, . tai

vez entre os 103 que João Pau
lo 11 canonizou em maio passa
do, os beatos José Rim e José 
Tjyang, 1839 . 

Em 1622, no Japão, o Bea
to José de São Jacinto, domini
cano, sacrificado com o Jesu(ta 
Carlos Sp ínola. 

Dentre os mártires da Revo
lução Francesa, José Pellé, já 
citado, e José Falcoz , José Luis 
Ovievfe, José Tomás Pazeny e 
José Becavin. 

Um José negro, proto-már
tir de Uganda, companheiro de 
Carlos Luanga, 1866, São José 
Mukasa. 

Santo Epiíanio nos narra a 
vida maravilhosa do conde José, 
um judeu convertido, depois de 
muitas aparições de Cristo e 
tenaz resistência à graça, do 
séc. IV, comemorando a 22 de 

José lnaldo Alonso 

julho. 
O de uma santidade estra

nha, pereguino a vida :inteira, 
devoção de Jacques e Raíssa, 
tinha piolhos até nas contas do 
rosário, eram o seu cilício vivo, 
e o incluo, porque José tam
bém , São Bento José Labre, o 
exemplo mais veemente q[ue sei 
da contemplação dos cantinhos. 
Morreu em 1783, sua festa é a 
16 de abril. 

Josés com processo d<e bea
tificação em c'Arso. José Tonio
lo, pai de fam11ia, professor, 
historiador, assessor de Leão 
XIII na redação da Rerum No
varum. José · Tovini, adv·ogado, 
prefeito de sua cidade natal, Ci
vidate, pai de dez filhos.. Mor
reu a 15 de janeiro de 11!97. O 
fundador da Congregação dos 
Sagrados Corações, tlunbém 
chamada de Picpus, José Maria 
Coudrin, 1837. José Francine
ti, irmão de Santa Paula Fran
cineti, fundadora das Domtéias. 
Josemaria Escrivã, fundad.or do 
Opus Dei, que esteve duas ve
zes no Brasil, morreu em 
1975. Um cônego de Bil>lanha, 
era chamado pai de todos os 
pobres e aflitos, considerado 
outro Vicente de Paulo, José 
Bedetti , morto a 4 de janeiro 
de 1889 . 

Dois Josés que foram para o 
altar com outro nome. São Pio 
X , era José Sarto. E . o décimo 
quarto apóstolo, a grande de
voçã o de Blcis, comn i'Eheiro 
de São Paulo, judeu da tirib_o de 
Levi, nascido em Chipre, "JO
SE: , a quem os apóstolos deram 
o nome de BARNABf:"(At 4. 
36). Assim, tenho também um 
apóstolo como patrono. Per
di na sorte o Barsabás, mas 
ganhei Barnabé. 

Coloco ainda na lista dos Jo
sés um José sesmeiro de Nite
iái, que nunca irá para o altar, 
mas Frei Gaspar· diz . nas Memó
rias , que faleceu em odor de 
santidade e fez até milagre, Jo
sé Adorno, aparentado com 
Sta. Catarina de Gênova. 

Adito também quatro mu
lheres. Santa Josefa Rosselo 
1880; a beata Josefina Lerroux, 
mártir da Revolução Francesa, 
1794 ; a beata Josefa M:aria de 
Santa Inês, 1696; e Josefa 
Menendez, 1923. 

E o que não consta de ne
nhum martirológio como santo 
do Antigo Testamento, esque
ceram~ dele como o 'copeiro
mor que salvara, padroe:iro dos 
sonhadores e ministros da fa
zenda, José do Egito, o que o 
Brasil devia invocar todos os 
dias, para livrar-se da inflaçã:o. 
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PAGINA 12- UNIDADE 

UM CENTENÃRIO ESQUECIDO: 

.No dia 13 de junho de 1984 
completou centenário de nascimento 
um dos mestres contemporâneos do 
medievalismo: ~ tienne Gilson. 

Quando morreu, nos últimos 
dias de setembro de 1978, fui talvez a 
única voz que se ergueu por aqui, 
para dizer dele, motivo de um co
mentário no Conselho Estadual de 
Cultura. E novamente caiu a sombra 
do silêncio. No entanto, Gilson, além 
de medievalista que renovou a 
trajetória histórica do pensamento 
filosófico cristão na Idade Média, 
foi um dos grandes t omistas moder
nos. Na seleção dos melhores da 
França, ele se escalona ao lado de 
Maritain, Garrigou Lagrange, Charles 
Journet , H. D. Gardeil, Hugon, Ser
t illanges. Ele e Maritain, leigos. A 
terafa que Gilson se traçou foi a de 
destrinçar principalmente os rumos 
de uma reflexão católica que vinha 

dos Padres Gregos e chegou a Santo 
Agostinho, nas trilhas de Platão, 
posteriormente se encontrando com 
Aristóteles, oscilando entre os dois, 
para ficar especialmente com o se
gundo, depois de Tomás de Aquino. 
Gilson ·examinou outras correntes, 
outras influências, inclusive a con
tribuição dos árabes. Em dois livros 
pinacularas, traça um vasto panora
ma: "a Filosofia na Idade Média" 
(782 pp.) e "O Esplrito da Filosofia 
Medieval" (447 pp) . O primeiro 
influiu nâ conversão de Thomas Mor
ton, o mãis famoso trapista de nossa 
época, que o confessa em "A Mon
tanha dos Sete Patamares", o livro 
de sua vida. A verdade da Igreja o 
convenceu, principalmente depois 
de ler Gilson e Maritain. Em "As 
Metamorfoses da Cidade de Deus" 
examina o pensamento polftico do 
Medioevo, sob a influlfncia do livro 
de Santo Agostinho. Só astas tnh 
obras bastariam para consagrá-lo. Dei
xou-nos, porém uma Introdução 
ao Estudo de Santo Agostinho, 
alentados trabalhos sobre a mí&
tica de São Bernardo, Duns Escoto, a 
filosofia de São Boaventura, Dante e 
a filosofia, Dante e Beatriz, Heloisa e 
Abelardo, trlfs estudos sobre São 
Francisco de Assis, "A Função do 
Pensamentp Medieval na Formação 
do Sistema Cartesiano". Em "O 
Tomismo", "O Ser e a Essência", 
"Realismo Tomista e Critica do 
Conhecimento", e "Santo Tomás de 
Aqui no", trata do pensamento do 
Doutor Angélico. Enfocou tam~m o 
posicionamento filosófico da Arte 
(Les Arts du Beau) e a essência da 
pintura (Peinture et Réalité). 

· Aos 72 anos de idade, reali
zou uma série de confen!ncias no 
Centro Dom Vital de São Paulo, 
que alguns ouvintes reuniram em 
livro, originalmente publicado em 
Portugulfs: "A Existência na Filo
sofia de Santo Tomás''. Em "O 
Filósofo e a Teologia" (1960), tra
ta dos relacionamentos entre as 
duas ciências e, em "Les Tribula
tions de Sophie", feia dos deSYios 
católicos pós-conciliares. Páginas a. 
claracedoras sobre o ilusionismo 
cientifico de Teilhard de Chardin, 
que !tle e Maritain (in O Campo
nês do Garona) tiveram a coragem 
de denunciar, quando teólogos se 
omitiam e atd deitavam louvações 
entusiásticas. Neste mesmo livro. 
tratando do Diálogo DiHcil, e nos 
"mostra a quimera de qualquer cõm
posição com o pensamento mar
xista, e aponta, mais uma vez, a apro
ximação das afirmativas de Ga
raudy com "o evolucionismo de 
tendência positivista" do eteritor 
jesult& 

Fundou em Toronto, no Ca~ 

ÉTIENNE GILSO José/r.aldoA/onso 

dá, o inst.ituto de Estudos Ml}die
vais, aonde ia anualmente mini&
trar cursos A Universidade de 
Pensilvãnia lhe concedeu o douto
rado Honris Causa, em 1940. Par- · 
ticipou como sub-tenente de metra
lhadoras na Primeira Guerra Mun
dial, conquistando a cruz de 
guerra. Feito prisioneiro, aprendeu 
com companheiros de prisão o ita
liano, o inglês e o russo. Foi aluno 
do Bergson e membro da Acade
mia Francesa. 

No volume de estudos que ami
gos publicaram em sua homena
gem (~d. Cerf. 1949), ressalta Ma
ritain, no prefácio: "Como Newman, 
Gilson pode dizer com segurança 
que jamais pecou contra a luz" E 
alerta ainda,que, na Sorbone, onde, 
ensinava, abriu ao rebanho dos ca
tólicos pusilánimes que vacilavam 
ante os ataques à Idade Média e ao 
tomismo, "as portas da coragem 
filosófica" . 

Católico militante, não se ali
nhou nas fileiras do progressismo 
fugaz que tantos transtornos tem 
causado à Igreja. Hoje, se vivo, e&
taria terçando armas, .as que 
temperou na forja do realismo to
mista, contra as imposturas da teo
logia da libertação, que está a e~ 
voar as paisagens da doutrina ca
tólica, como camuflagem desorienta
dora espalhada por teólogos de ter
ceira categoria, blefadores de uma 
pseudO:originalidade que não tem, 
porque repetidores de erros anti 
gos que remontam ã Idade Média 
e aos desvios do franciscano Gui
lherme de Occam. Em segunda 
água, ãs heresias gastas do prata. 
tantismo alemlo e de te61ogos 
suspe1tfssimos, dois já condenados 
pela Igreja, sem falar no mais cau
daloso veio em que se abeberam, o 
marxismo. De tais erros tratou Gil
son em seus libras. Está fazendo 
falta o apóstolo ' leigo que mor
reu nonagenário, combatendo o bom 
combate, para um novo desmasca
ramento do mal, numa hora em que 
os responsáveis pela piéservação da 

doutrina caTólica têm sido tão omi&
sos. 

Reitero o (:jue disse em meu ·artigo 
de 1978: 

"Ao lado de outros dois gigan
tes - Jacquas Maritain e Reginaldo 
Garrigou-La!Jrange - pontificou co
mo um dos maiores mestres do pen
samente ton · a neste século. Os tn!s 
seguiram · minhas paralelos de 
procuras, qo e -náo se confundiram. 
A Gilson coube a tarefa de revelar 
os vastos planaltos e imensos valell 
em que se espariou a filosofia na 
Idade Média que não é apenas San
to Tomás, como tanta gente pen
sa, mas que tem neste o ·seu Hima
laill. (Cfr " Ettienne Gilson: um His
toriador Medievalista", in O Flu
minense, 12 13.11.78). 

AcontecllJICnto doloroso de 
minha vida, és vésperas do cente
nãrio me mz esquecê-lo, lacuna 
que reparo agora, relembrando um 
dos maiores leigos do pensamento 
católico coMemporáneo. ~ tempo 
de largarm~ a literatura pedan
tesca e confusa, pejada de here
sias e condanada já definitivamen
te pelo Magistério cat61ico, de 
uma teologia que não é, e voltarmos 
à água límpida e nOssa, de que sem
pre nos poderemos orgulhar, de 
Maritain, Garrigou-Lagrange, Jour
net, Gilson, fontes em que se da. 
sedentaram Paulo VI e João Pau
lo 11. O pril"l18iro traduziu Maritain 
e, diz-se a maia boca (J.Ie, não que
rendo ro~r a norma de nlo mais 
criar cardeais. leigas, sancionou a 
doutrina de Jacques sutilmente, con
cedendo a IJiirpura ao seu mestre 
e amigo, Chlll'las Journet. De João 
Paulo 11 sebemos que foi disclpulo 
do dominicano que o orientou n.:~ 

preparo da tese de doutorado ~ 
teologia: - "A Fé Segundo Sao 
João da Cruz" - como ele mesmo 
o confessa no final da Introdu
ção: "Seja-me permitida uma pa
lavra (J itima, palavra de gratidão 
ao Pe. Reginaldo Garrigou-Lagrange, 
que me conduziu os passos com S&

bedoria e experi4ncla." 

...... ,. 




