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A solução que vem do Céu!

A adesão a Nosso
Senhor acarreta a luta
Mons. João S. Clá Dias, EP
er fome e sede de justiça
T
equivale a desejar a santidade. Jesus louva a árdua bata-

lha daqueles que, visando atingir a perfeição moral, lutam para progredir na vida espiritual,
examinam com rigor sua consciência e combatem com energia
os próprios defeitos.
A integridade do amor a
Nosso Senhor Jesus Cristo convida-nos a sermos verdadeiros
escravos d’Ele. Se já o somos
enquanto criaturas e pecadores
redimidos pelo seu Sangue, devemos querer sê-lo também como filhos amorosos que se dão
inteiramente a Ele, de modo
voluntário, concreto, explícito,
movidos pela gratidão.
Também o Evangelho nos
convida a deixarmo-nos confiscar pela Providência de forma
livre e espontânea, tomando a
resolução de aderirmos a Ele
de plena vontade. Isto importa amiúde em árduos combates
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espirituais contra os apegos desordenados. E nessa matéria
nada é negligenciável, pois, assim como uma pequena chama
pode provocar um grande incêndio, qualquer afeição desmedida a algo ou a alguém pode nos separar definitivamente
de Deus, porque implica preferir uma criatura ao Criador.
Nesse contexto compreende-se melhor a advertência do
Divino Mestre: “Não julgueis
que vim trazer a paz à Terra.
Vim trazer não a paz, mas a espada” (Mt 10, 34). Se pertencemos ao mundo, não causamos
estranheza nos círculos sociais
e somos aceites com naturalidade. Todavia, a partir do momento em que mudamos de conduta e adequamos a vida à Lei de
Deus, passamos da paz para a
espada. Rompe-se aquele imbricamento com o nosso ambiente
e tornamo-nos uma pedra de escândalo, à semelhança do Divino

Mestre (cf.
às tentações
Lc 2, 34),
do
demópois a obsernio, do munvância
das
do e da carregras
da
ne. Não hamoral constiverá um só
tui um consinstante em
tante “não te
que nossas
é lícito” (Mt
más paixões
14, 4), que
não nos solisuscita procitem para o
blemas
de
pecado e paconsciência
ra apegos denos pecadosordenados a
res e provoca
tantas pessoindignação.
as ou coisas.
Cristo do Apocalipse
Por isso os
Desta forIgreja do Salvador
bons não são
Ejea
de
los
Caballeros
Espanha
ma, todo o
tolerados e
homem tem
são perseguidiante
de
si
apenas
dois camidos, muitas vezes, até pelos
nhos: viver da seiva divina ou
mais próximos.
da seiva do mundo. Não há ouA paz concebida segundo o
tra hipótese. Eis o grande dilemundo significa soltar as paima de cada alma e da História.
xões. Faz-se o que se quer, ainQuando, afinal, a humanidade
da que seja pecado. Pouco imresolver cooperar com a graça
porta! Esta é a falsa paz da qual
de Deus e passar a viver exclusifalava o profeta: “enganaram o
vamente da seiva divina, marameu povo, dizendo: Paz, e não
vilhas se operarão, como fruto
há paz” (Ez 13, 10).
das grandes ressurreições de alPelo contrário, segundo enma de que os povos são também
sina Santo Agostinho a verdasusceptíveis. Ressurreições indeira paz é a tranquilidade da
vencíveis, porque não há o que
ordem. Assim, a paz de alma só
derrote um povo virtuoso e que
pode advir da prática da virtude, a qual pressupõe o combate
verdadeiramente ame a Deus.
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Bênção de novos Oratórios
No dia 18 de Junho, a comunidade paroquial de Santa Leocádia
de Geraz do Lima, na Diocese de
Viana do Castelo, recebeu seis
novos oratórios do Imaculado
Coração de Maria destinados a
peregrinar por 180 famílias da freguesia (fotos 1 e 2).
O compromisso dos coordenadores foi assumido solenemente na igreja matriz, durante uma
Celebração Eucarística presidida
pelo pároco, o Pe. Daniel Jorge da
Silva Rodrigues, e pelo P. Manuel
Veiga EP, que procedeu à respectiva entrega e bênção dos oratórios.

No passado dia 25 de Junho,
dia do Imaculado Coração de
Maria, 21 pessoas consagraram-se a Jesus Cristo, por intermédio
de Nossa Senhora, durante uma
solene Eucaristia, presidida pelo
P. Jorge F. Teixeira Lopes EP, na
Igreja de São Domingos Sávio,
em Vendas Novas.
A preparação para esta consagração teve início no dia 7 de
Maio e foi orientada pelos Arautos
do Evangelho, que proferiram oito
conferências baseadas no célebre livro “Tratado da Verdadeira
Devoção à Santíssima Virgem”,
de São Luis Maria Grignion de
Monfort.
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Consagração a Nossa Senhora,
em Vendas Novas

Também, recentemente, no concelho
de Guimarães, foram entregues quatro
novos Oratórios do
Imaculado Coração
de Maria. Três na
paróquia de Balazar,
durante uma missa
presidida pelo pároco, o P. Abel Braga
Arantes de Faria (foto
3), e o outro na paróquia de S. Clemente
de Sande, durante a
Eucaristia celebrada pelo P. Joaquim
Pereira Guimarães
(foto 4).

Missa solene com os Oratórios
Cooperadores e membros do
sector feminino dos Arautos do
Evangelho, levaram a imagem
do Imaculado Coração de Maria
à paróquia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso.
Durante a solene Eucaristia,
na igreja paroquial, os 14 coordenadores renovaram os
seus compromissos e o pároco, P. Felisberto Domingos Alves
Capela, coroou a Imagem de
Nossa Senhora.
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Fuas foi milagrosamente salvo da morte inevitável! Ainda
hoje podem ser vistas as marcas das
ferraduras.

Nossa Senhora da Nazaré
A origem do Santuário de
Em consequência do intenso nevoeiro que se fazia sentir
Nossa Senhora da Nazaré connaquela manhã, Dom Fuas não
vida a uma viagem de regresconseguia ver bem o animal que
so no tempo, até ao reinado do
perseguia, nem o terreno por onRei de Portugal, Dom Afonso
de cavalgava. Quando, repentiHenriques, o Conquistador.
namente, reconheceu o local em
Corria o ano de 1186. Na alque estava, teve um calafrio, pois
vorada do dia 14 de Setembro,
achava-se no cimo de uma falésia
sai o alcaide do Castelo de Porto
de mais de cem metros de altura.
de Mós, D. Fuas Roupinho, paLembrando-se que ali, mesra uma caçada nas vastimo ao lado, havia uma
dões das suas terras, na
gruta onde se venecompanhia de alguns
rava uma imagem
amigos,
também
da Virgem Maria
de nobre condição.
com o Menino, diEm busca de algurigiu-lhe sua aflita
ma presa, Dom Fuas
súplica: “Senhora,
avista um veado e,
valei-me!”
atraído por este, desImediatamente
via-se dos seus como
cavalo
deteve o
panheiros. O bravo
seu curso, ficancavaleiro não tinha
do as suas patas esa menor ideia de que
tacadas no penese tratava de uma ar- D. Fuas Roupinho salvo
do
rochoso: Dom
madilha do Maligno.
por N. Sra. da Nazaré
6

Este abençoado
lugar transformou-se, ao longo dos séculos, num ponto de
peregrinação e romaria para milhares
de fiéis, sobretudo
Refeito do susna Festa da padroto, o cavaleiro deseira, Nossa Senhora
montou e dirigiuda Nazaré, que se
-se à dita gruta para
comemora a 8 de
agradecer a Nossa
Imagem de Nossa
Setembro.
Senhora pelo milaSenhora da Nazaré
Em 1377, ao lagre operado. Mais
do da Ermida da Memória, o Rei
tarde mandou construir ali uma
Dom Fernando mandou conscapela – a Ermida da Memória
truir uma igreja, a fim de melhor
– pondo à veneração de todos os
promover a devoção à Senhora
fiéis a imagem da Mãe de Deus.
da Nazaré, que foi sendo melhoDurante os trabalhos de
rada e ampliada ao longo dos séconstrução, quando os operários
culos. E, de facto, a grande afluretiravam algumas pedras dos
ência de fiéis fez deste santuário
respectivos sítios, encontraram
um dos mais importantes locais
um cofre em marfim contende culto no contexto nacional, dudo algumas relíquias e um perrante a época moderna.
gaminho. Estas relíquias foram
Enfim, caro leitor, vemos que
identificadas como sendo de São
é muito grande o carinho da Mãe
Brás e de São Bartolomeu.
do Céu para com a nação portuA imagem da Virgem reguesa, como atestam milagres impresenta-a sentada num banco
pressionantes como este ocorrido
com Dom Fuas Roupinho.
a amamentar o Menino Jesus.
Segundo se crê, foi esculpida
Queira Nossa Senhora contipor São José quando o Menino
nuar a proteger esta nação de toainda era bébé, pelo que se julda e qualquer queda ou abismo
ga haver sido venerada desde os
espiritual ou moral, e que sempre
primeiros tempos do cristianisvele pelos seus filhos portugueses
mo em Nazaré da Galileia.
que n’Ela tanto confiam.
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A firmeza do Condestável
de Portugal
6 de Novembro a Igreja
celebra a memória de um
Santo tanto mais heróico quanto mais português: São Nuno
Álvares Pereira, conhecido como
o Santo Condestável!
De linhagem ilustre, apaixonou-se desde a infância pelo herói Galaaz, personagem da lenda
do Rei Artur. Esta admiração lhe
vinha pelo facto do dito herói ser
ao mesmo tempo casto e guerreiro. Ora, como a admiração
transforma o amante semelhante ao amado, isto serviu para que
Nuno cultivasse essas virtudes
na sua alma juvenil, fazendo dele um homem puro e combativo.
Ainda jovem, deu mostras
de uma bravura surpreendente
nas escaramuças contra o exército castelhano, a ponto de pô-lo em fuga, impressionando não
só aos seus companheiros de armas, mas também à Rainha, que
o convidou para ser seu pajem.
Este ideal de pureza e combatividade sempre norteou o seu
espírito, de modo que só com
muita insistência do pai – Dom

A
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Álvaro, prior da Ordem do Crato
– aceitou contrair matrimónio.
Entretanto, com a morte prematura da esposa, Nuno, contando
com apenas vinte e sete anos, optou por não se voltar a casar.
De “coração nobre e generoso”, produziu “frutos pela perseverança”. A Santa Igreja aclama-o como “exímio vencedor de
si mesmo”, tal foi o brilho das suas virtudes. Tendo a sua espada
desembainhada contra o adversário, durante toda a vida, o seu
principal enfrentamento foi, entretanto, contra si próprio, ou seja, contra os seus defeitos. Donde
lhe vinha a coragem e o ímpeto para tal combate? Da sua entranhada devoção à Santíssima
Virgem Maria!
Certa vez, durante o maior
fragor da batalha, alguém deu
pela ausência do Condestável.
Depois de muito procurá-lo, finalmente o encontrou num sítio recolhido, ajoelhado, de mãos
postas, absorto em oração, a dirigir à Rainha do Céu as suas súplicas pela obtenção da vitória no

campo de batalha.
altíssimos desígnios
reservados à nação
Ao ser interrogado
lusa permaneciam e
sobre a razão pela
deviam ser levados
qual se ausentara do
adiante custasse o
combate, Nuno simque custasse. O fuplesmente responturo da nossa nação
de, com fisionomia
esteve nas mãos desserena e confiante,
te intrépido varão,
que não se preocuque soube aliar com
passe, pois a vitória
perfeição o Rosário
seria dos lusos. E asà espada; a contemsim aconteceu.
plação ao combate;
São Nuno, cono monge ao guerreitrariando o espíriro; o valente ao mito do mundo, de lisericordioso; o pai
vre e espontânea
São Nuno
ao general!
vontade, ofereceu a
de Santa Maria
Certa vez, coDeus o seu corpo e a
mentou
alguém
a razão do bom
sua alma para fazer sempre a sua
sucesso do Santo Condestável
santíssima vontade. Desta forma
em todas as batalhas. Dizia ele
alcançou a “gloriosa liberdade
que Nuno Álvares Pereira não tidos filhos de Deus” (Rm 8, 21).
nha um exército de soldados, mas
Em que consistiu este sublide filhos!
me ideal que brilhou nos olhos
Ao passarmos pela Praça da
do Santo Condestável duranFigueira,
no centro de Lisboa, vete toda a sua vida? Em lutar pemos na estátua dedicada ao Rei
la Causa de Deus, mantendo ínDom João I a seguinte inscrição:
tegra a nacionalidade portugue“Dom João I, Rei de Portugal pesa. O seu estandarte está actula graça de Deus, e pela firmeza
almente no Santuário de Nossa
de Nuno Álvares Pereira”.
Senhora da Conceição de Vila
Viçosa. À sua sombra alistaramAs vitórias obtidas pela in-se os combatentes convictos
tercessão da Santíssima Virgem,
de que a Providência não se ende quem era ardente devoto, figana em seus decretos, e que os
caram consignadas pela erecção
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do Mosteiro de Santa Maria da
Batalha, sendo para a posteridade um exemplo do que deve fazer todo o português quando for assaltado por situações difíceis, não só nos grandes acontecimentos com que nos podemos defrontar, mas também na
lide do dia-a-dia. Mostrou-nos
São Nuno com a sua vida que, toda e qualquer forma de combate que o Criador se digne pedir
de nós, com o auxílio da sua graça pode reverter para as nossas
almas como um meio para nos
unirmos mais a Ele; mormente se esses mesmos combates forem oferecidos através da Sua
Mãe Santíssima! É neste sentido que o Apóstolo do Oriente
– São Francisco Xavier – exclamava: “Senhor, dai-me a graça
de triunfar nesta provação, para
que por vosso amor possa passar
por outras maiores”!
Dizia um santo que “quem é
capaz de extremos de combatividade também o é de extremos de
ternura”. Sendo o Condestável
senhor de imensa porção do território nacional, não deixou que
a soberba corroesse o seu nobre
coração. À porta do Convento
do Carmo, em Lisboa, onde passou os seus últimos anos como simples porteiro, a todos
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remediava com exímio desapego
e diligência.
Mas, alguém poderia perguntar: “Como é que uma alma tão
firme e combativa pode ser também tão pacífica e caridosa”?
Para obter resposta a esta pergunta, voltemos o nosso espírito para contemplarmos o modelo de todos os santos: o Sagrado
Coração de Jesus! Sim, conforme a circunstância, vemos Jesus
“manso e humilde de coração”
perdoar à pecadora arrependida,
ou, noutro episódio, “tecer um
chicote de cordas” para expulsar
aqueles que tinham feito da Casa
de seu Pai uma “casa de comércio”. Se analisarmos bem as atitudes de Jesus tão opostas nestas
duas situações, vemos que não há
nem pode haver contradição entre ambas, mas sim uma complementaridade: é o amor intransigente pelo bem que necessariamente conduz a uma recusa completa ao mal.
Que São Nuno de Santa
Maria nos conceda a firmeza de
princípios que caracterizou a sua
nobre alma! Que sigamos os passos da sua extrema lealdade para com Deus, para com a nossa
própria consciência e para com o
próximo!

A palavra do
sacerdote

Pe. Jorge F. Teixeira Lopes, E.P.

A bússola infalível de Nossa Senhora

Os temas que perpassam os noticiários são de uma actualidade
admirável. Tal é a sua pretensa importância que só deles se fala, em
detrimento de tudo o resto. São habitualmente conteúdos escoltados
por palavras sedutoras, por slogans ‘consciencializadores’ que exercem uma pressão psicológica, dita ‘positiva’, à maneira de um talismã.
O exemplo dos ‘direitos humanos’ é já proverbial. Tornou-se uma
expressão talismã, no sentido em que — no dizer de um entendido —
tanto se pode fazer dela uma «salvaguarda verbal cómoda e tranquilizante», como um «falso galardão de qualidade», ao mesmo tempo
que esconde, aos olhos de todos, as piores abjeções morais e humanas
do nosso tempo. De facto, estas palavras ‘mágicas’ convencem tanto
quanto uma fina e lúcida argumentação. Mas a verdade é que são respaldadas por uma implacável ressonância publicitária…
Assim, nestes dias estivais que já lá vão, como, aliás, em todos os
anteriores, só se falou em ‘diálogo’, ‘crise ecológica’, ‘injustiça social’,
etc. Um infindo verbatim que exclui tudo o que, de facto, importa ter
em atenção. E, com isto, os temas sérios e profundos, as verdadeiras soluções para a crise actual, das quais falou Nossa Senhora em
Fátima, são sistematicamente omitidos: «rezar o terço todos os dias»,
«oferecer sacrifícios pelos pecadores», fugir do pecado para evitar a
condenação eterna, são assuntos descartados... Por outro lado, a capacidade de escanhoar obcecadamente temas talismã leva a duas consequências: a primeira é esgotá-los de conteúdo por uma espécie de
saturação das consciências. É este o caso da guerra, cozida ‘em águas
de bacalhau’, da qual já pouco se fala. E há também o fenómeno da
‘consciencialização’ obsessiva, que leva muitos a viverem paranóicos
com as novas fobias sociais...
Enfim, caríssimo leitor, o que é certo é que a crise, pela qual passa hoje o mundo, foi prevista pela Mãe de Deus como fruto de uma
gravíssima decadência religiosa e moral. Os resultados estão à vista!
Sigamos, pois, a orientação da infalível bússola de Maria!
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15h15 - Coroação da Imagem do
Imaculado Coração de Maria e
renovação da consagração
15h45 - Recitação meditada do Terço
16h30 - Missa solene com a orquestra
dos Arautos do Evangelho
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